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Förord Långtids
utredningen

Långtidsutredningen 1990 utarbetas inom ñnansdepanementets struk-
turpolitiska enhet. l samband med utredningen har antal specialstudierett
genomförts. Huvuddelen dessa publiceras bilagor till utredningensav som
huvudrapport.

bilaganI analyseras den privata tjänstesektorn. Inledningsvis beskrivs
tjänstesektorns struktur och utveckling. Därefter diskuteras tjänstenä-
ringarnas verksamhet i internationelltett perspektiv. Frågan är sedan vilka
drivkrafterna bakom utvecklingen varit. Slutligen fors detaljeraden mer
diskussion utvecklingsbetingelserna för olika delarom den mycketav
varierande privata tjänstesektorn.

Förliggande bilaga har utarbetats vid industriverk.statens Ansvarig for
arbetet har varit Olof Löfgren.

Ansvaret för långtidsutredningens bilagor och för de bedömningar de
innehåller vilar på respektive författare. Av den kommande huvudrappor-

framgår hurten bilagorna använts i utredningens arbete.
Finansdepartementets kontaktman har varit departementssekreterare

Thomas Olofsson.

Stockholm i december 1989

Lars Heikensten
Departementsrád
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Industriverkets förord

sektorstudieSyfte föreliggande översikt privatamed är över denatt ge en
tjänstesektoms utvecklingsförutsättningar införroll, struktur och 1990-

funktionsmässigt indelasStudien i delar, vilka förstatalet. kan två denav
bakomliggande förutsättningarbehandlar och dendelen delensenare

utvecklingsförutsättningama i enskildagranskar branscher. När det gäller
varit genomföradelen har målet analysenden med någotattsenare en

branschindelning tidigare.finare än
bedrivits självständigt frånAnalysen har arbetet med LU:s huvudrap-

bilagor, viss avstämningoch med andra skett denäven analysport motom
gjort för kring industrins utveckling bilaga StudienSIND LU 18.som

sig på allmänna antaganden utvecklinggrundar centrala ekono-om en av
miska variabler inte avviker från utvecklingen under 70- ochavsevärtsom

fördelningengäller också mellan privat offentlig80-talet. Detta och sektor.
för låtit genomföraSom underlag har SIND särskilda studierrapporten

försäkringsbran-inom viktiga ochnågra områden, Finansierings-t.ex.
schen inför Publiceras i februariår 2000 1989. studieDenna granskar

finansierings- försäkringsbranschensbank-, och nuläge och utvecklingsför-
studier Tjänstesektorns strukturutsättningar under l990-talet. Andra är

internationelltoch utveckling Centrum för tjänsteforskning, Högskolan i
Produktiviteten den1989: 18Karlstad. Arbetsrapport i privata tjäns-samt

tesektorn Publiceras första kvartalet 1990.

Olof LöfgrenSundbergNore
ProjektansvarigGeneraldirektör
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Sammanfattning och slutsatser

industrisamhälleFrån till tjänstesamhälle

Tjänstesektom har under de kommit iåren blickpunkten i alltsenaste
utsträckning.större Det talas alltmer vi lämnar industrisamhälletattom

och går tjänstesamhälle. faktiska innebördenDen i sådanamot ett uttalan-
Ärinteden dock alltid klar.är det vi på in i tjänstesam-är vägsant att ett

hälle vilka Förändringaroch i samhället i fallär det så motiverarsom
påståendet i

Till del hänger frågorpå dessa definie-med hursvareten samman man
tjänsterbegreppet och hur registrerar olika aktiviteter. Omrar man man

anlägger teoretiskt mycket strikt definition begreppet tjänster ochen av
det samladedärmed mänskliga arbetet, dvs. inkluderaräven deavser

tjänster produktionsfaktorer och hushåll utför, så ligger det tillnärasom
hands vipåstå i ökad grad går varusamhälle.att att Totaltmot ettsnarare

nämligentorde mängden i samhället ha ökatsett antaletänvaror mer
arbetade timmar.

viAtt ändå upplever gå ökat inslag tjänster i samhälletmot ettoss av
beror flera faktorer.på En dessa den tekniska utvecklingenärav som
medfört produktionsmetodema ändrats i riktning viatt uppleveren som

tjänsteintensiv. Fler människor sysselsatta med hanteringärsom mer av
information och färre med hantering fysiska produkter. viAtt uppleverav
produktionsmetodema tjänsteintensiva beror vi definierarpå attsom mer

vissaendast arbetsinsatser tjänster. Mer korrekt det sägaatt attsom vore
produktionsmetodema kunskapsintensiva.blivit mer

inslag iEtt den tekniska utvecklingen möjligheternaär tillannat att
rationalisering och produktivitetsökning varit inomstörre varuproduk-
tionen inom delar det vi tjänstesektom.än kallar Efterfrågan har inteav
förändrats på sådant sysselsättningsminskningensätt inomett varusek-att

har kompenserats. minskadeDen sysselsättningen inomtorema varusek-
har medfört allt andel arbetskraften kommitstörretorema att atten av

arbeta tjänstesektorn.inom Under perioden till1963 1987 har andelen
inomsysselsatta varusektorema minskat från drygt 50 till knapptprocent

tredjedel. industrinInom har periodunder andelen tjänstemänen samma
från fjärdedelökat till tredjedelnästan de sysselsatta.en en av

Genom marknadsmekanismema leder den snabbare produktivitetsök-
ningen inom varuproduktionen till relativpriset sjunkerpâatt varor me-

prisetdan tjänsterpå stiger. Därigenom andel dethar tjänsternas totalaav
produktionsvärdet kunnat bibehållas eller ökas. privataDe tjänsternas

19-984
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från drygttill 1987 ökat1963periodenunderharproduktionenandel av
ocksågällerpriser. Detsammai löpande41till drygt procent35 procent

privatakonsumtionsvärdet. Detotaladetandeltjänstekonsumtionens av
underharkonsumtioneninhemskatotaladen sammaandeltjänstemas av

till drygt l7 procent.14från knappt procentperiod ökat
tjänsteinten-ökandeintrycketförstärkerfaktorytterligare av enEn som

ochprissattsregistreradesintetidigarehushållstjänster nusitet är att som
gäller barnomsorg,resultaträkning. Dettasamhälletsiingåkommit att

ofentligadenframför allt inomDet ärsocialomsorg,äldreomsorg, m. m.
Sverige.iägttjänstexpansionensektorn rumsom

rollctesektornsTjän
inteinnebärÖvergången tjänstesamhälletill attindustrisamhällefrån

haftindustrin harrolldenautomatiskt kan övertatjänstesektom somsom
del denvälfärden. mycketsociala Enmateriella och storför denbas av

med desammanbundenintimtmyckettjänstesektom ärprivata varupro-
varusek-insatser ioftatjänsterna utgörsektorernaducerande attgenom-
och kon-varuproducentemamellanlänkenförmedlandedeneller ärtom

60änuppdragssektorema utgörsochInom transport- mersumenterna.
di-20 gårinsatstjänster. Drygt procentproduktionsvärdetprocent avav

indirekt via andradel ocksågårvarusektorematill storrekt enmen
inves-tillockså 20gåruppdragssektom procenttjänstebranscher. Inom ca

näringslivet.iteringar
utveckling och be-industrinstidlångunderdel kommerSverigesFör

skallvälståndsanspråkenför de högagrundforutsättningenstånd attvara
vissieller harövertakan kommaTjänstesektomuppfyllas. attkunna
dettillväxtsektor närindustrins rollövertagitutsträckning redan som

huvudsakligendocksysselsättningen kommersysselsättningengäller men
industrirelaterad.indirektdirekt elleratt vara

defor huvuddelenfortsättningen ståiocksåIndustrin kommer att av
skall kunnaimportennödvändigaför denbehövsexportintäkter attsom

deegenskapenofta denfrånskillnad atttillTjänsterna harbetalas. varor
de konsumeras.utföras i det land därmåsteinte kan utantransporteras

oftaföretag kommer dåfrån svenskatjänsterutlandsförsäljningVid av
idirekt hamnalönesummanförädlingsvärdet attdelenden större av --

förtidlång ståttunderharTjänstesektomtjänsten.land köperdet som
Importentotalafemtedel denoch exporten.fjärdedelmellan avavenen

blirtill bytesbalansenbidragetochdock äntjänster störreär exporten
negativt.därför

skulletjänstesektommotsägersidan inte något attfinns å andraDet som
regionerbegränsadeför välfärden. Förbasrollenkunna överta som -

sådantmindre ärför andraeller stater ettStockholmsområdett.ex. -
utveck-sådandockSveriges delfaktum. Förförhållande redan ett synes en

tid.överskådliginomsärskilt troligling inte
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Drivkrafter bakom utvecklingen

viktigasteDen drivkraften bakom den privata tjänstesektoms utveckling
de alltmer kunskapsintensivaär produktionsmetodema i industri ioch

övrigt näringsliv. Dessa leder till ökat behov kvalificerade tjänsterett av
tjänstemän.och industrinI har andelen tjänstemän ökat förskjut-och en

ning har frånskett okvaliñcerade till kvalificerade tjänster. Flera faktorer
medverkar tillockså tjänsterna i ökad grad köps utifrån, i förstaatt dvs.
hand från företag inom tjänstesektom. faktorEn sådan tjänsteföre-är att

stordriftsfördelar eller specialiseringtagen utförakan tjänsten billi-genom
Företagens behov specifik kompetens faktorextern ärgare. av en annan

kan ligga bakom de tjänsteköpen.ökade Mycket tyder på såvälsom att
behovet kvalificerade tjänster tjänsteköp kommer ökaexternaav attsom

i fortsättningen.också -
Tjänstesektom kan emellertid ocksåväxa företag inom andraattgenom

bolagiserarsektorer vissa tjänstefunktioner, dvs. självständiga företaggör
vissa delar existerandede företagen. En studie pekar på så mycketav attav

25 den totala sysselsättningsminskningen i industrinprocent undersom av
perioden 1977- 1982 kan bero på överflyttning verksamhet till tjänste-av
sektorn. Mellan 60-80 tjänstesektoms tillväxt under dennaprocent av
period skulle kunna bero på bolagiseringama. Vissa data tyder dock på att

Ävenomfattningen varithar mindre under delen 80-talet. desenare av om
flesta koncernerstörre redan har bolagiserat sina tjänstefunktioner så finns
det anledning strukturomvandlingen kommer bli omfattandeatt tro att att
också under 90-talet och viss överströmning tjänstefunktioneratt en av
från industri till tjänstesektom kommer ske. finnsDet risk fördockatt att
tjänsteföretagen i allt högre grad kommer läggas i andra länder.att

Produktivitetsutvecklingen

produktivitetsutvecklingensUnder år har betydelse för tjänstesek-senare
utveckling kommit alltmer i blickpunkten. Skillnader i produktivi-toms

tetsutvecklingstakten mellan olika sektorer resultat överström-ger som en
ning sysselsättning, främst från varuproducerande sektorer till vissaav
tjänsteverksamheter. En del aktiviteterna inom tjänstesektomstor ärav av
den karaktären endast begränsade produktivitetshöjningar möjligaatt är
eller önskvärda. Ofta det den personligaär kontakten tjänstensärsom
huvudinnehåll. Priserna dessa tjänsterpå kommer öka relativt ochatt sett
konsumenterna sig antingen ökad egenproduktion elleranpassar genom

substituera tjänsterna elleratt de högre rela-att accepteragenom genom
tivprisema. En del den offentliga sektorns tjänster är det härstor av av
slaget, sjukvård, utbildning och social Om allt delstörreex. omsorg. en

arbetskraften sysselsattär med arbetsuppgifter denna kommersåtypav av
den totala produktivitetsutvecklingstakten minska, med demättatt pro-
duktivitetsmått används idag. Detta behöver intedock samhälls-som vara
ekonomiskt inoptimalt, förutsatt produktionen isker enlighet medatt
konsumenternas önskemål ioch övrigt elfektivitet.med högsta

Huruvida falletdet är är svårt beroendeavgöra på deatt attsenare
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produktivi-otillförlitliga. Delsproduktivitetsmätningama ärärnuvarande
tjänsteaktiviteterlämpligt för heterogenamindre mätai sigtetsmåttet att

inte huruvidaeffektivitetentekniskafrämst denmäterdet menattgenom
ifinns brister detdetdelstill marknaden,anpassadeprodukterna är

för produk-produktivitetsmätningama. Intressetförunderlagetstatistiska
underdock ökattjänstesektom harprivatainom dentivitetsmätningar

förhopp-vilketinitierats eller planeras,studierflera hartid ochsenare
kunskaper.till bättreningsvis skall leda

problemen mätadocktjänsteverksamheter kommervissa attInom pro-
heterogena,produkterna äreftersomalltidduktiviteten storaatt vara

företagendefinieras. För ärdärför inte kanunika ochföränderliga eller
produktiviteten, ävenviktigarelönsamheten mått ännaturligtvis omett

effektivitet. Omföretagets inreföranvänds mätaproduktiviteten att man
önskemål ochkonsumenternasspeglaförmågaprissystemet har attatttror

efter lönsam-dessa så ärproduktionsresursemafördelakorrekt sättpå ett
perspektiv.samhällsekonomisktiocksåtillräcklig mätare ettheten en

förekom-marknadsimperfektionerdockErfarenhetsmässigt attvet man
bristande konkur-formeroligopol eller andramonopol eller avex.mer,

sida skallsamhälletsfråninformation, Förotillräcklig attetc. manrens,
kunskapdock hamarknadsimperfektioner så måstekorrigerakunna man

åtgärdervidtagamöjligheteromfattningdess och attsamt somartom
i dessatorde dockMöjligheternautveckling.effektivaretillleder av-en

effektivi-produktivitetsmåttetsgällerdetnärsättseenden på somsamma
svårde-ochheterogenakännetecknasi branscherdesämretet avsomvara
företa-specifik kunskap tordesådanavsaknadIfinierade produkter. av
blir dåeffektivitet. Slutsatsenpåbästa måttetdetlönsamhet utgöragens

undanröjer olikamarknadens funktionssätt ochförbättraråtgärderatt som
för åstad-ekonomisk-politiska medleneffektivaste attrestriktioner deär

tjänstesek-privatadelar deneffektivitet inom deförbättradkomma aven
dålig.produktivitetsutvecklingen ärkunskapendärtorn om

tjänstesektomolika delarUtvecklingen inom av

utvecklingsförut-bedömningarnasammanfattastabellnedanståendel av
undertjänstesektominombranscherna resteni olikasättningarna de av

EG-integrationen denföreståendebl. denfaktorerFlerasekel.detta a.- ,
osäkerhetenavregleringar, görutvecklingen,tekniska att omm.m. -

variablerolikapåAtt göra90-talet ärutvecklingen under stor. prognoser
bedömningargjortsdockhardärför vanskligt. Härsekelskiftettillfram är

främsttjänstesektorer,olikautveckling inom ettsysselsättningens somav
utvecklingsförutsättningarolikaeffektema desammanfattaförsök att av

bran-i mångaosäkerhetenpåpekasdockföreligga. börDet attsom synes
scher är stor.



Tabell år 1987l.l Antal sysselsatta för år 2000.samt prognos

Antal sysselsattai 000-tal1
SNR Bransch 1988 2000

Distributionstjänster 603,3 645
Partihandel61 199,3 215
Detaljhandel62 314.2 330

63 hotellRestaurang. 89,8 100

Kommunikationstjänster 289,1 315
7100 Samfärdsel 215,2 235
7210 Post 54,5 55
7220 Teletjänster 19,4 25

Produktionstjänster 335.4 510
81 Bank och 72,7 75
82 Försäkring 22,4 25
83.84 Fastighetsförvaltning 57,3 60
85 Uppdragsverksamhet 183,0 350
Övriga tjänster 304,7 349
92 Renhållning 43,5 50
93 Undervisning, vård,

118,9 148m. m.
94 Rekreation. kultur 46,5 56
95 Reparationer, tvätt,

personliga tjänster 95,8 95
Totalt l532,5 1819

Källa: Nationalräkenskaperna, SIND

Distributionstjänster

Handelns utvecklingsförutsättningar möjliga utveckling framoch till år
2000 har undersökts utredningsinstitutHandelns iHUI nyligenav en
publicerad studie Handelns utredningsinstitut HUI 1989. basisPå av
historiska samband gör HUI för olika delar handeln. Totaltprognoser av

detaljhandelns omsättning öka med 0.4 under förstadenantas procent
Ävendelen 90-talet och med 2.6 under den produktivi-procentav senare.

tetsutvecklingen blikan och måttlig sysselsättningsökning kansvag en
förväntas. partihandeldetNär gäller så räknar för förstaden delenman av
90-talet med volymutveckling på 1.6 Därefterår. beräknasprocenten per
tillväxten stiga till 2.9 år under andra halvan 90-talet. Förprocent per av

framperioden till 1994 räknar HUI med produktivitetsökningen som
i nivå produktionsökningennästan är med och sysselsättningsökningen

inte fulltmed halv år. För den delen 90-taletprocenten en per senare av
räknar med snabbare produktions- och produktivitetstillväxt,man en
vilket skulle kunna ökning arbetskraftsbehovet knapptpåge en av en

uttryckt iår, antalet sysselsatta.procent per
Hotell- och restaurangbranschen präglas lågt kapacitetsutnytt-ettn. av

jande siktkan på komma utveckling beroende påattmen en gynnsam
privataökade inkomster, ökat kontaktbehov tjänsteresandeoch Ökat i

näringslivet.
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Kommunikationstjänster

godstrans-Transportrådetbedömersamfärdselsektom attgällerdetNär
ökningentill 2000. Den störstaårmed 12ökaskallportvolymen procent

kol-regionalaDenlandsvägstransportema.de långvägaochfår järnvägen
medan18med 16-personbilstrafiken öka procentlektivtrafiken och antas

respektive 65med 50ökaflyget beräknas procent.fjärrtågstrajiken och
medföra sysselsätt-utveckling kunnasådanskullekalkyleratGrovt enen

sjöfartjärnväg ochinomrespektive 30ningsminskning på 15 procent
respektivemed 5sysselsättningenflyget ökarlastbilstrafiken ochmedan

försysselsättningsökning på 7total procentskulleDetta10 procent. ge en
fortsattochkonkurrensökatPostverket medräknarsamfardselsektom. en

Även expansivt områdetinomverkarpostverketrationalisering. ettom
Televerket äroförändrad. Förblidärför kommasysselsättningen attkan

90-förändringar påinförstårTelemarknadenljusare. storautsikterna
internationalisering kom-avregleringar ochteknik,Införandettalet. nyav

ochnationelladenbåde påkonsekvenser,omfattandemedföraattmer
ökabedöms kunnai telenätetTrañkvolymenmarknaden.internationella

Även produk-ökamåletmedlyckas attår.7med 6- procent om manper
sysselsättningsökning medår kommermed 5tiviteten enprocent enper

behövas.åreller attprocentett perpar

Produktionstjânster

försäkringsbranschen utvecklingen underbank- och kommerFör resten av
vilka utvecklingenolika faktorermängdseklet bestämmasatt avavav en

produktions-faktorinte minst viktig. sådanekonomin En ärreala ärden
utvecklingen faktortekniskakostnadernas ärbetydelse. Den annan somen

utvecklingen produktions-för produktutvecklingen ochhar betydelse av
regelsystemutformningen deorganisation. Likasåmetoder och är somav

möjligheter-forförsäkringsbranschen betydelsekringgärdar bank- och av
faktorinternationella utvecklingen ytterligareverka. Den äratt en somna

utvecklingen.få inflytande påavgörandekan komma attantas
rationellare produk-allt döma präglas90-talet kommer att att av nyaav

därigenom ocksåstandardiserade produkter ochtionsmetoder, nyamer
effektivaretill totaltregler kanmarknader, öppna vägen settsomnya

organisationsformer. förhål-Dessaförsäkringstjänsterbank- och samt nya
företagsstruktur,sysselsättning,förkonsekvenserkommerlanden att

förutspå vad kommersamtidigt mycket svårtDet attär att somm.m.
den tekniskaosäkerhetsfaktorer,eftersom mångadet ärhända ut-ex.

integrationen inomutvecklingen ochinternationellavecklingen denoch
EG.

anpassningenochförsäkringsbranschenavregleringen bank- ochOm av
tillkonkurrens lederförvänta hårdnandetill EG fortsätter kan somenman

sammanslagning ellerpersonalsidan ochrationaliseringar påbetydande
okvaliñcerad personalbehovetföretag. kommeruppköp Främst attavav

oför-efterfrågan kvalificerad personal kommerminska påmedan att vara
tjänster fortsättaefterfråganSamtidigt på sektornshög. kommerändrat att

till färre ochsannolikt ledakommerökande konkurrensenöka. Den att
Ävenidag kostnadskrävande kontorsnät.företag. Bankerna harstörre ett
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försöker utnyttja kontoren bättre sinbredda verksam-attom man genom
förefaller troligtdet antalet bankkontor kommer minska. Vadhet att att

sysselsättningen osäkert. omfattande datorise-gäller det Trotsär mer en
sysselsättningen inom finansieringssektornring bank- och ökat med ihar

genomsnitt årligen 80-talet4,6 på 2,9 på 70-talet.procent mot procent
förstärkasSannolikt rationaliseringstakten framöverkommer att genom

integration försäkringsbolag finansieringsinsti-mellan banker, och andra
Ökningstaktenstrukturomvandlingen. därföroch kan kommatut genom

jämförelse SO-talsutvecklingen. försäkringsbolagenminska i med Föratt
sysselsättningen förstminskade under den delen 70-talet ochsenare av

har viss ökning kommit till Också iunder de åren stånd. dennasenaste en
sysselsättningsökningentordebransch avstanna.

Uppdragssektorn den haftsektor den snabbaste sysselsättnings-är som
ökningen 70-talet. 60under Närmare arbetsställena har till-procent av

fem Databranschenkommit de vuxitåren. den delbranschärsenaste som
i fortsättningensnabbast och kommer expansi-även denatt mestsom vara

årlig sysselsättningsökning förefallerEn på l0 möjlig. Andraprocentva. ca
kameralaexpansiva juridiskabranscher är de tjänsterna de tjänster-samt

komplicerade föralltmer reglerna företagandeDe ökar behovetna. av
tjänster. Också och reklamverksamhetendenna typ samtav annons- orga-

nisationskonsultverksamheten kan komma på 90-talet.växa Förantas att
tekniska konsulterna bevakningsföretagende kan någotsamt en svagare

förväntas.sysselsättningsökning Sammanlagt förvänta tillväxtkan man en
i fördubblar sysselsättningen inomdet uppdragssektom tillnärmastesom

2000.år
Fastighetsförvaltning 70- varithar under och 80-talen mycketen expan-

Ävensiv verksamhet beroende på avregleringar, likviditet,god m. m. om
f.n. viss mättnad kan spåras det gäller kontorslokaler så kannär påen

sikt fortsatt efterfrågan liksomlängre på lokaler förväntas.på bostäderen
Statens agerande dockkommer ha betydelse. Företagen strävaratt stor
efter produktiviteten i förvaltningenöka och endast måttlig syssel-att en

förväntas.sättningsökning kan

Övriga privata tjänster

Renhå/lningsverksamheten domineras till 70 städningsbran-procentca av
Vid sidan städningsverksamheten vid reningsverkschen. verksamhetärav

skorstensfejning viktigaste sysselsättningarna.de Tillväxten inomsamt
städningsbranschen varithar lägre under 80-talet under 70-talet.än Ett

Ävenskañfatill varit svårigheterna och behållaskäl detta har personal.att
arbetskraftstillgången utvecklingshinderbedöms komma utgöraatt ettom

för också under 90-talet torde viss sysselsättningsökningstädbranschen en
Vid sidankunna komma till stånd. städverksamheten kan vissav en

inomtillväxt förväntas för företag verksamma miljövården.ärsom
Enskild sjukvård omfattar privatpraktiserande läkare och tandläkare,

företagshälsovård, personalen blir alltl och med centralattm. m. en mer
företagen hälsofrågor sannolikt fåi kommer ökande betydelseatt enresurs

undervisningsverksamhet inrymmer privatai näringslivet. skolor,Privat
sigstudieförbund utbildningsföretag riktar till näringslivet ochsamt som
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offentliga finns anledning näringslivetsden sektorn. Det behovatt tro att
utbildning liksom inkomsterkommer öka ökade i allmänhetatt attav

efterfråganöka privat utbildning.kommer på Intresseorganisationernaatt
förefaller fått inflytande i vilketha allt samhället, ocksåstörre avspeglatett
sig i sysselsättningen ökat 70- 80-talen.under och Ett komplextsom mer

informationsamhälle med ökade krav på och kunskap sannoliktkommer
i fortsättningen till tillväxt för intresseorganisationema,ledaäven att en

tillväxttakten bli kultur fritidkan lägre 80-talet. Också ochän påäven om
Ökadeförväntas få fortsatt sysselsättningsökning. inkomsterkan ochen

efterfråganfritid torde dessa tjänster möjligheternaökad öka på medan till
produktivitetsökning inte särskiltär stora.

bilar har haft vikande sysselsättningReparationer under 70- ochav en
sikt förutse80-talen. kan ökat antal bilar. Bilarna blirPå dockettman

får minskat reparationsbehov samtidigtbättre och produktivitetensom
effekteninom verkstäderna. Sammantaget blikan ökas torde kunna en

oförändrad sysselsättningsnivå. hushållsvarorReparationer har legat påav
oförändrad nivå det sysselsättningbåde när gäller volym och underen en

tid. inköp kvalificeradlång Hushållens ökade tekniskt utrustning tordeav
medföra servicebehov utrustningendock ökat också här blirävenett om

ökningallt bättre kvalitet. sysselsättningenEn skulle kunnasvagav av
möjlig.vara

Tvättbranschen domineras uthymingstvätten.alltmer Tvättkonsum-av
tionen i inombestäms antalet sysselsatta de viktigaste marknader-stort av

tjänstesektomindustrin och delar produktionen inomsamtna: av av
Utvecklingenhotell och tjänstemannayrken möjli-kanrestauranger. mot

minska uthymingsmarknadema, eftersom dessa yrkesgrupper i lägregen
grad använder särskilda arbetskläder. skattemässiga behandlingenDen av
fria sysselsättningenarbetskläder också betydelse. har visatär sta-av en
digt minskande trend under 70- och 80-talet. alltAv döma kan dennaatt

fortsätta, möjligen i minskad personligatrend komma takt. De övrigaatt
hår- och skönhetsvård, hushållsarbete, förväntas fåtjänsterna, kanm. m.

fortsatt sysselsättningkrympande ökade inkomster ochävenen om en
Företagsmarknad minskaökad kan nedgångstakten.

Från industripolitik till näringspolitik

ekonomiskatjänstesektoms betydelse för denharUnder de årensenaste
i olikautvecklingen kommit ökad uppmärksamhet mångaatt en sam-

ekonomiska forskningen tidigare uteslu-manhang. Inom den nästansom
tjänstesektom blivit föremål förindustriproblem harbehandladetande ett

statistikproduktionen särskilda projektstudier. harantal Inomökat star-
förbättra kvaliteten statistiken inom tjänstesektorerna.för på In-atttats

tagittresseorganisationema tjänstesektom dagordningen.har på Nyaupp
branschorgan har startats etc.

myndigheter förinom de och departement denOckså som ansvarar
politiken främst näringspolitiken ökadeekonomiska har resurser- -

frågorför tjänstesektom. Trots det ökadehantera röravdelats att som
fortfarande i förhål-dock de mycket småintresset är satsasresurser som

till industriella utvecklingen.till knutna denlande de ärresurser som
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Tjänstesektorns ökade betydelse har också i olika sammanhang givit
anledning till eller krav omprövningpå de regler eller näringspoli-rest av
tiska insatser eller näringsverksamheten.påverkar bilagaI den tillstyrsom

87 privata tjänsterLU behandlar Privat tjänstesektor, bilaga 17 ochsom
i tidigare SIND-utredningar SIND diskuteras1986 behovet sär-av en
skild näringspolitik för tjänstesektorn och några särskildområden bety-av
delse pekades sådant problemområde institutionella förutsätt-Ett deärut.

för företagandet, beskattningsfrågor,ningarna former för Företags-ex.
bildning, arbetsrätt, Lagstiftning, regler och rutiner ieller har högärm. m.
grad varit efter företagavpassade med materiell produktion. Det gäller

bokföringslag, aktiebolagslag, skattelagstiftning, Nya reglerex. m. m.
i till tjänsteföretagensökad grad hänsyn specifika förutsättningartarsom
därförkan nödvändiga. När det gäller bokföringslagen har SINDvara

föreslagit utvecklingsarbete inleds syftemed finna regler ochatt ett att
praxis för immateriellahur skall i företagensbehandlas redovis-resurser
ning. aktiebolagslagenNär det gäller pekade SIND fåmansbola-på de s.

situation föreslogoch associationsrätten skulle syftemedöverattgens ses
företagsformskapa bättre till kunskapsföretagensär anpassadatt en som

behov.
När det gäller skatteområdet pekade SIND på de skillnader i konsolide-

ringsmöjligheter finns tillverkandemellan företag och kunskaps-som rena
företag avsättningar tilldär de endast medges resultatutjämnings-senare
fond 20motsvarande lönesumman. förslagI och med detprocent av som

utredningen reformeradlämnats företagsbeskattning sänkningomav om
breddningskattesatsen och basen har skillnaderna tillver-mellan deav av

företagen tjänsteföretagenkande och i utsträckning utjämnats.stor
regionalaNär det gäller den utvecklingen visar statistiken totalt sett en

bild ökad koncentration lokaliseringen tjänsteföretagen tillav en av av
mellansverige främstoch då Stockholmsområdet. Bilden dock någotär
tvetydig i vissaoch med data tyder på utvecklingen i några bran-att att

förefallerscher uppdragssektom gå ökad regionalt.ex. mot en- -
spridning. förmår inte huvudintrycketDetta skymma Stockholms-attav

kraftigaområdets redan dominans inom tjänstesektorn för-håller på att
stärkas.

Tjänstesektorns utveckling innebär fortfarandesåledes regionalpoli-ett
tiskt problem. SIND har i tidigare i föreslagitLU och andra sammanhang

för förbättra förutsättningarnamängd åtgärder för tjänsteföretagen iatten
förslagenstödområdena. Bland finns förbättrade möjligheterbl. atta. av-

vinstmedel till resultatutjämningsfonder för tjänsteföretagisätta stödom-
möjligheter regionalpolitiskt förrådena, använda stöd byggandetatt av

för immateriella investeringar,kontorslokaler och sysselsättningsstöd för
utvecklingsinsatser i i i utanförstödområdena och skogslänenstörre orter

till medflyttningstödområdena stöd anhöriga till nyckelpersoner isamt av
företagen.

förslag genomförts. införts tillAv dessa har del redan Bl.a. har stöden
medflyttande stöd till etablering tjänsteföretag i utanförsamt orterav

regionalpolitiska föreslårstödområdena. Den kommittén dessutom en
utökning medflyttandestöd tillstöd produktutveckling och mark-samtav
nadsföring. föreslårKommittén dessutom andra åtgärder kan hasom

T2 19-984
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periferaiförutsättningar detjänsteföretagenseffektindirekt pådirekt eller
stödtjänstesektom,privatasysselsättningsstöd till denbl.a.regionerna,

utbildning,ochtill kultur m.m.
olikatjänsteföretagen påtill pågårregionalpolitiska stödendeUtöver

lokalisering. Aktörer ärtjänsteföretagenspåverkaaktivtförsökhåll att
ochlänsarbetsnämnderSIND,arbetsmarknadsdepartementet, en-Lex.

tjänsteproduk-till avlänkasyftarverksamhetSlNDsskilda kommuner. att
stödområdenaförstatill i handStockholmsområdet attsamttion från

privata tjänstesektom. Inomutvecklingen denregionaladenunderlätta av
300 företag kontak-lokaliseringssamrådsverksamheten harför caramen

medStockholmsföretag arbetarmedelstoramindre ochfrämst somtats,
etableratföretag hartiotal dessauppdragsverksamhet. Ettkvalificerad av

ytterligaremedstödområdena ochinom ettverksamhetbyggteller ut
diskussioner.förstjugotal konkreta

Ökade tjänsteområdetpåinsatser

relativt ochtjänsteområdet ärverksamheten pånäringspolitiskaDen ny
genomföras. Detinte kunnatharolika åtgärder ännuutvärderingnågon av

haft ellerinförda stöden harvilken effekt deför tidigtdärför sägaär att
myndigheter ochliksom andramångafå. SINDkommer organatt avser

studierInledningsvis kommertjänsteomrádet. attinsatserna påökaatt
SINDregionala området sådant.ärområden. Det ettinitieras någrapå
lokali-tjänsteföretagensstudiefördjupadförnyad ochgöraatt avenavser

bedömer kommerSINDAndra områden attl980-talet.sering under som
utvecklingsmöjligheter,tjänstehandelns90-taletunder är ut-centralavara

ofentliga sek-ochmellan den privataförhållandetbildningens roll samt
torn.
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utvecklingTjänstesektorns ochstruktur

på tjänstesamhälle.föreställning in ivanlig är är vägEn ettatt
i förändringar i produktionens inrikt-intryck har sin grund delsDetta

25-årstillverkningsmetoderna. Under denning och dels i senaste
konsumtion, produktionprivata tjänsternas andelperioden har de av

emellertid offentliga tjänster-sysselsättning ökat Det är deoch svagt.
ZS-årsperioden. Samtidigtexpansion har präglat den senastesomnas

så fler människor år sysselsat-produktionsmetoderna ändratshar att
färre hantering fysiskainformation och medmed hanteringta avav

förskjutning skettprivata tjänstesektorn harprodukter. Inom den en
företagstjänster. del tjänstesek-från hushållstjänster till En stor av

insatstjänster i näringslivet.produktion utgörstorns nu av

Definitioner avgränsningaroch

i ekonomin,till mycket centralti grunden någotBegreppet knytertjänst an
Emellertid be-harnämligen till grundläggande begreppetdet nytta.om

framförolika ochkommit i mängd sammanhanganvändasgreppet att en
blivit föremål förinnefattas iaktiviteter begreppetallt har de ensom

finnaskategoriseringar. därförolika indelningar och Det kanmängd an-
de sambandtjänstebegrepp används ochledning deatt sortera somsom

finns emellan.dem

och tjänstesekzor.Begreppet tjänst, tjänsteman

avgränsning naturligtvis skillnaden tjänster.central mellan ochEn är varor
Eftersom hitta entydiga förhållanden skiljerdet svårt de bäggeär att som

avgränsning olikabegreppen så brukar dennagöra attman genom ange
för syftetkaraktäristika respektive tjänster. Om åstadkommaär attvaror

operativ definition begreppen teoretisk kanän såen av snarare manen
istället välja från statistiska indelningar definieramed utgångspunkt deatt

hänför till respektive tjänster.grupper som man varor
Även definitionoperativ skall skallså begreppenom senare en ges

fråndiskuteras teoretisk utgångspunkt. praktiskt exempelnågot även Ett
tjänstehandelsutredningen.definition beskrivning gjordespå genom av

Handla med tjänster,
1984:33.SOU
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och tjänster.Skillnader mellanTabell 2.1 varor

TjänsterVaror

immateriellaTjänsterpåtagliga ärVaror är
vanligenTjänster kan demonstrerasdemonstreraskanVaror

oftast nödvändigdigsäljare Direkt kontaktmöjlig mellanIndirekt kontakt
och köpare

oftaProduktion konsumtionkonsumtionen och ärskild frånProduktionen
samtidiga

Äganderätt övergår normaltIngen äganderättvid köpövergår
säljasvidarenormaltKansäljasvidareKan

lagrasKanlagrasKan
Bokförs kostnadanläggningskapital kanochLager somav-

skrivas
Kan normaltKan transporterastransporteras

l984:3Källa: Bearbetning SOUav

immateriellatjänsteruppställning ärovanstående äricentrala attDet
följer mängdsedanFörhållandemateriella. dettaAvärmedan envaror

räknatsskillnaderDelistatsegenskaperdeandra uppsomovan.somav
i denklassificeringar görsFörklara deförinte heltdockräcker att som

dekanMan sägaolika verksamheter.registreringen attstatistiska ovanav
utförstjänsternafall därfrämst i degällerskillnadernabeskrivna av

fysiska personer.
alltidinteSå dockärfysiskaallmänhetutförs iTjänster personer.av

exempel. Automatenvaruförsäljning kanförfallet. tasEn automat som
i sig ärha.normalt skulle Automatenförsäljareuppgiftdensköter ensom

skulle hanormaltfunktioneller denmedan den nytta gersomvaraen
uppgiften.utfört Manmänniska hadefallidvs. dettjänst,klassats ensom

vadlagrar tjänster tvärtemottillspetsatnågot sägakan automatenatt -
inte lagras.tjänster kanhävdats attovansom

kapitaltjänst. Medibland begreppetproduktionsteori användsInom
varaktigmindreellerkapitalutrustningen ärdådetta att mermanmenar
kapital-tjänster intesåledesDet ärlivstid levererarsinunderoch denatt

dentjänster ellervärdefullt de nyttasådant ärföremålet utansomsom
tillligger ocksåförhållandelivstid.sin Dettaunderföremålet gersom

kapitalföremålfinansierarationella iekonomisktför detgrund att genom
ersätt-då betraktasbetalar kanamorteringochlån. Den ränta somman

löpande levererar.kapitalföremålettjänstför denning som
i allmänhet kantillkapitaltjänstbegreppetöverföraGenom att varor

undertjänsterlämnarkapitalföremålbetrakta ett somvara somenman
grundeni utgörtjänster lagraslivstid. således desin Det är varan somsom

till värde.varans
grundläg-antingen i dendefiniera begreppet tjänstsåledeskanMan mer
aktivitetekonomiskatjänsten denutgörbetydelsen därgande nyttan av en

utförsaktiviteterbemärkelseniockså den snävareellereller somaven vara
Real-2 C-O,Cederblad, kalla deskulle kunnaisärhålla begreppenfysiska För att manpersoner.avavkastning,kapital och direktaaktiviteter för tjäns-ekonomiskadentjänster utgör nyttan avsidSCB,Urval Nr som
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och de härstammar från nyttjandet ellerter kapitalföremålsom av varor
indirektaför tjänster.
statistiskaI sammanhang ingengör klar åtskillnad med utgångs-man

frånpunkt dessa definitioner.bägge allmänhetI de registreradeutgörs
tjänsterna aktiviteter utförs fysiska med ellerav som utanav personer -
hjälp eller kapitalföremål. Undantag finns dock. Varuautomaterav varor

olika liksomslag telefoner är exempel på detta. Köparen tjänstenav av
utnyttjar då säljaren vid transaktionstillfället utförutan att någonen vara
fysisk aktivitet.

Tjänstesektom innehåller således främst direkta tjänster ocksåmen
indirekta. Det dock inteär alla direkta tjänster registrerassom som
tjänster. fakzortjänsterI begreppet skulle kunna innefatta tjänsterdeman

utförs de produktionsfaktorer ingår i produktionsprocessen,som av som
dvs. de anställdas arbetsinsatser och de tjänster kapitalutrustningensom
lämnar eller utifrån tjänster.köpta tjänsterDe inte faktortjänsterär ärsom
således sådana består aktiviteter utförs för direkt konsumtion.som av som

Faktonjänstema består således direktabåde och indirekta tjänster.av
statistikenI betraktas produktionsfaktoremas arbetsinsatser tjänstersom

iendast den mån de köps utifrån, dvs. från företag. Företagett annatsom
kan således välja anställa förpersonal utföraatt arbetsuppgift elleratt en

låta företag utföra arbetet.att I det falletett betraktasannat arbetetsenare
tjänst inte i det första. Konsumtionstjänstema dvs. desom en men

tjänster utförs för konsumtion finns däremot så uteslutandesom gott som
registrerade inom tjänstesektom.

Arbetare tjänstemän-
Ett begrepp knyter till begreppet tjänsterannat är tjänsteman ochsom an
avgränsningen arbetaremellan och tjänstemän. Från teoretisk utgångs-
punkt finns det inget knyter begreppet tjänsteman till tjän-närmaresom
stesektom arbetare.begreppetän Det arbete dessa bägge kategoriersom
utför faktortjänsterär kan utföras antingen anställd personal ellersom av
köpas utifrån. fallI det arbetet köps utifrån så i fallenär det bäggesom
huvudsakligen tjänstesektom står leverantör detoavsettsom som om
handlar städning utförsnormalt arbetare eller kvalificeradeom som av om
tekniska tjänster.

Indelning tjänstesektomav

Liksom industrin består tjänstesektom mängd verksamheterav en av
varierande karaktär. tjänstesektomInom kan finna exempel bådepåman
kapitalintensiva och personalintensiva verksamheter. De arbetsuppgifter

finns inom sektorn kan både okvalificerade och mycket kvalifi-som vara
Tjänstesektomcerade. därförutvecklas inte på entydigt självaIsätt.ett

verket består tjänstesektom mängd sinsemellan mycket olika bran-av en
scher.

De branscher och aktiviteter tillhör tjänstesektom har blivit före-som
förmål olikamånga indelningar och karaktäriseringar. Ofta brukar man

dela in tjänsterna med avseende på företagstjänster,avnämare, hus-ex.
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ojfentliga sektorn.hållstjänster riktar sig till denoch tjänster Dennasom
Företagstjänster drivas vidareuppdelning gällerkan detnär attgenom man

produktionstjänster,distributionstjänster förstnämndaskiljer och där depå
industriproduktion fungerar länk mellan tillver-ochkompletterar som en

insatser i produktionen.beståroch konsument och dekare senare av
tekniskai indelas iProduktionstjänsterna sedan sin ochkan tur t.ex.

tjänster iliknande dela in hushållstjänstemahumana kanPå sätt man
personliga tjänstersociala utbildning, och tvätt, under-tjänster vård, etc

hållning, etc.
fortsatta framställningen relativt oftakommmer dessa begreppI den att

främst företagstjänster respektivei diskussionen, då begreppenanvändas
finns därför anledning vilkahushållstjänster. granskaDet närmareatt

till olikahänföras kategorierna. själva verket har debranscher bör de Isom
inom företagssektom,flesta tjänstebranscherna både hushålls-avnämare

offentliga fåroch den sektorn. För branschernasektorn att gruppera man
därför mest-kriterium.använda ett

hushållstjänsterochFöretagstjänster

omfattande.Informationen tjänstebranschemas kunder inte särskiltärom
input-output-statistik. inomhuvudsakliga källan SCB:s Också den-Den är

varit dålig, åtminstone fördelningenhar kunskapen länge det gällernärna
tjänstesektorernas insatser i andra sektorer. Under de harårensenasteav

förhållanden intensifierats revideringstudierna och dedock dessa avav
uppgifter 2.2 redovisar produktionens procentuellatidigare pågår. Tabell

förfördelning olika användare antal år 1986. Fördel-på tjänstegrupperett
branscher framräk-användningsområden för olika finnsningen ännupå

produktionen viss1980. Skillnaden mellan den totalanad än av ensenare
produktionen inom huvudsakligentjänstegrupp och den bransch pro-som

tjänster inte särskilt inom tjänstesektom, dvs.dockducerar dessa är stor
branschfrämmande liten. revideringarproduktionen produkter är Deav

motiverar används.gjorts sedan 1980 dataattsom nyare
till tillproduktion går den delenrestaurangbranschens störstaHotell-

insatser, delen dessatredjedel går den störrehushållen. Knappt som aven
transportverksamhet och uppdragsverksamhettill tjänstesektorn. Handel,

viktigaste användarna.deär
insatser, delen tilltredjedelar dengår två störreAv transporterna som

transporttjäns-klart användarentjänstesektom. Handeln den störstaär av
Fördelningentill privat konsumtion.fjärdedel gårEn transporternater. av

iolika Landtransportemaskiljer sig mellan slag utgörstransporter.av
vilketsjö- lufttransporter,utsträckning insatstjänster ochänstörre av

vanligarenaturligtvis sammanhänger med äratt persontransportema
inominom olika transportslagenOckså deinom sistnämnda områdena.de

och last-skillnaderna Jämvägstransportemalandtransporterna är stora.
insatstjänstertill delen närmarebilstransportema utgörs större treav -
Busstrafiken tilldäremotrespektive 95 ärfjärdedelar närmare procent.

taxitrafiken jämt fördeladriktad hushållen medan ärdelenstörre mot mer
3Anders Forsman, Det offentliga andelsektorns högaolika användartypema. Denmellan de avtjänslesamhäI/et,nya naturligtvis medsammanhänger43taxitjänsterna drygt procentGidlund 1987. --



Tjänsteproduktionensñrdelning på användningsområden.Tabell 2.2 Procentuellñr-
inhemskaanvändningen.delning denav

Tjänste- Insatser därav: Privat Offentlig Totalt
i förbruk-totalt Insatser konsum-grupp

tjänste- tion ning
sektorn

Restaurang,Hotell 31,8 21,3 62,7 5,5 100
Transporter 66,7 44,0 25,6 7,7 100

70,9 46,7 20,6Landtransport 8,6 100
Sjötransport 60,7 43,8 38,9 0,4 100
Lufttransport 54,0 46,6 30,7 15,3 100
Förmedling 58,8 24,5 41,2 0,0 100

38,4Post 64,9 17,7 17,5 100
Tele 51,3 35,0 39,2 9,6 100
Försäkring 47,1 21,5 48,1 4,8 100
Fastighet 26,8 24,2 56,2 16,9 100
Uppdragstjänster 62,7 41,9 3,1 16,9 100
Renhållning 89,5 73,9 0,8 9,7 100
Undervisning 47,0 10,8 27,9 25,1 100
Sjukvård 4,9 3,6 89,5 5,6 100
Rekreation 8,0 0,8 91,2 0,9 100
Reparation 40,8 27,5 57,7 1,5 100
Personliga tjänster 16,7 11,7 69,7 13,5 100

uppdragstjänstema till investeringar.går drygt 18 KolumnernaAv procent summe-
därförsig inte till 100.rar

Källa: SCB

skolskjuts färdtjänst. Sjötransportema i relativtoch går hög till privatgrad
förklaraskonsumtion, vilket torde faijetrafiken. sjöfartenAv denav rena

hälften till privat konsumtion. offentligagår denöver Att sektorn har en
luftfartstjänstemarelativt andel ihög torde bero på dessa hög gradattav

utgörs persontransporter.av
teletjänstema till hälften insatstjänster.Post- och utgörs också änmer av

hälften tredjedelar till tjänstesektorn,Mellan och två går främst till han-
till uppdragstjänstema. Teletjänsternadeln och har högre andel hus-en

hållsanvändning riktigaFör bankerna saknas uppgifter efter-än posten.
ränteintäkter i inte fördelasbankernas NR på användarsektorer.som

fördelarFörsäkringsbolagens produktion sig i ungefär lika delar påstora
företags- respektive offentligahushållssektorn medan den sektorns andel

liten.är
till insatstjänster.Uppdragssektom består delenstörre Endast treav

konsumtiontill privat och knappt 17 till offentligagår denprocent procent
uppgifterna i inte sig tillsektorn. tabellen 100Att berorprocentsummerar
18 uppdragssektorns tjänster förpå drygt används investe-procentatt av

tjänstebranschringar. Uppdragssektom den endaär producerar såda-som
tjänster. tekniska konsulter liggaBygg- och andra torde bakom huvud-na

produktion. insatstjänstema tredjedelardelen denna Av går två tillav
tjänstesektom. 20delen drygt produktionenDen största procent av- -

till i självagår den sektorn. Uppdragssektom verketär störreegna en
uppdragstjänster tillsammans.köpare alla varusektorer Vid sidanänav av

handelnden sektorn det och transportsektorn köperär mestegna som
uppdragstjänster.
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bransch insatstjänsterDen har högst andel renhållningsbran-ärsom
Mindreschen. privat konsumtion.än hälftenär Nästanprocenten av

tjänsterna till fastighetssektomgår medan 15 går till varusek-procentca
och lika mycket tillnästan sammanlagt handel ochtorn Ut-transporter.

präglade hushållstjänstebranscher däremot rekreation, sjukvårdär samt
övriga personliga tjänster. Den innehållerbranschen hår- och skön-senare
hetsvård, tvätterier, hushållstjänster, Tvättbranschen avviker härm. m.

allt andel produktionen till näringslivet.större går Under-attgenom en av
visning och reparationer är blandade verksamheter.mer

det framgårAv ovanstående det är svårt entydigt klassa olikaatt att
företags-branscher respektive hushållstjänstebranscher. Denna svå-som

righet ökar naturligtvis grövre använder. offentligaDenaggregat man
förbrukningsektorns tjänster sammanhänger i utsträckning medstorav

sektorns roll producent, dvs. dessa bör betraktas insatstjänster.som som
företagstjänsterSom uppdragsverksamhetkan klassa samtrena man ren-

hållning. Som huvudsakliga hushållstjänstbranscher kan klassaman re-
Övrigakreation, sjukvård personligaövriga tjänster. branscher harsamt

blandad användning. Om villändå klassa dessa ligger det näramer man
till hands klassa tele, bank och försäkring fore-att transporter, post, som
tagstjänster eftersom branschernas dynamik formastorde inom närings-
livsområdet. och fastighetsförvaltning,Restaurang hotell, undervisning

reparation skulle då betraktas hushållstjänster. I den branschvi-samt som
i kapitelgenomgång görs 5-8 kommer dock praktiska skälsomsa av en

indelning ansluter till grupperingnärmare NR:s användas.attsom

och definitionerAvgränsningar

Tjänstesektorns framgåttstorlek beror på hur definierarsom ovan man
tjänster vilka aktiviteterbegreppet eller väljer tjäns-betraktaattman som

idag brukar kalla tjänstesektornDet består mängdter. som man av en
registrerade aktiviteter från teoretisk inteutgångspunkt klart kansom

aktiviteter. praktikenandra brukar därför definieraavgränsas Imot man
tjänstesektorn räkna aktiviteterde förfa-Dettaattgenom upp som avses.

tillämpas Till räknas här derande här. delar sektoräven privata tjänster av
SNRenligt tillhör det näringslivet.9 privata6- som

finnskring tjänstesektorn behov redovisa förI data ochattrapporten av
till olika nivåer.hänvisa branschaggregat på Det behövs då någorlunda

förhanterliga benämningar inte framställningen skall bli oläsbar. Detatt
definitionockså vad branscherbehövs är och vad ärav somen som

branschaggregatsektorer. Här kommer motsvarande SNR en-silfernivå att
sektorer liksom högre nivå, främst helabenämnas dvs. tjänste-aggregat av

sektorn lägre nivåSNR 6 9. på benämnes bransch.Aggregat-
branschvisa i kapitlenden genomgången görs 5-7 och på andraI som

distributionstjänster,i används begreppen kommunika-ställen rapporten
tionstjänster, produktionstjänster övriga tjänster. Indelningen ochsamt

framgårbenämningarna tabell 2.3 nedan praktiskagörs skäl. Desom av av
benämningar därför inteanvänds helt korrektaär med utgångspunktsom

information lämnades i 2.2. produktionstjänsterfrån den tabell Somsomnäringsgrensin-4Svensk
främst insatsertjänster i produktionssystemetdvs. utgör bordeSCB. somdelning, --



ingå också delar partihandelt.ex. och kommunikationerav samt ren-
hållning. Fastighetsförvaltning borde ingå i övriga tjäns-snarare gruppen
ter.

Tabell 2.3 Definition och indelning tjänstesektornav

SNR Bransch

Distributionstjänster
61 Partihandel
62 Detaljhandel
63 Restaurang,hotell

Kommunikationstjänster
7100 Samfárdsel
7210 Post
7220 Teletjänster

Produktionstjänster
81 Bank
82 Försäkring
83,84 Fastighetsförvaltning
85 Uppdragsverksamhet
Övriga tjänster
92 Renhållning
93 Undervisning, vård, m. m.
94 Rekreation, kultur
95 Reparationer, personligatvätt, tjänster

Ökad andel tjänster

finnsDet två grundläggande omständigheter är bestämmande försom
utvecklingen i olika sektorer förskjutningenoch mellan de olika sektorer-

Övernämligen vad produceras hur detoch produceras. tidenna, som
förändras de produkter tjänsteroch produceras och ocksåsom samman-
sättningen produkter och tjänster. kanskeI högre förändrasän gradav
sättet producera. förhållandenDessaatt gör observerar förskjut-att man
ningar mellan olikade sektorerna förskjutningamasoch omfattningatt
varierar beroende vilkenpå variabel mäter: sysselsättning ellerman pro-
duktionsvärde de variablerär vanligen används.som

En omständighet är betydelse för relationerna mellan deannan som av
olika sektorerna det förhållandetär de olika sektorerna äratt sammanlän-
kade med varandra både vissa tjänsteroch komple-att utgörgenom varor

till varandra och andra substitut förutgörment varandra. Tillväxtenatt av
vissa verksamheter leder därför ibland automatiskt till verksamheter iatt
andra sektorer industriproduktionenväxer. När växer detta effek-ger ex.

också distributionpå och olika företagstjänster.ter Expansion inom of-
fentliga sektorn, sjukvård, leder till ökad konsumtionex. etc.en av varor
l andra fall kan tillväxten inom sektor tillväxtersätta inomen en annan.
Exempelvis kan allt tjänsterdyrare ersättas produktiongenom egen av
hushållen inköp hushållsmaskiner, tvättmaskiner ellergenom av ex.

produkterna görs enklare och-får kortare livslängd.attgenom
En vanlig föreställning under år viär lämnar industrisamhäl-attsenare

let och in i tjänstesamhället.är på väg Vad är den egentliga innebörden av

T3 19-984
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tjänsterProducerar vitidigaretjänster änvidetta Konsumerar mermer
för-produktionstekniken harhuvudsakligendettidigare eller är somän

påförsökaviskallriktning. Härtjänsteintensivi ge svarändrats meren
andelsut-olika sektorersutvecklingengranskafrågordessa att avgenom

sysselsättning.produktion ochkonsumtions,gällerveckling detnär

utvecklingKonsumtionens
naturligtvis denutveckling ärrelativaför sektoremasUtgångspunkten

efterfrå-liggertjänster. I bottenocholikaefterfrågan riktas mot varorsom
Omfattningenländer.i andraSverige ellerikonsumtionslutligför avgan

tilläm-med dentillsammanssedankonsumtionen bestämmerslutligaden
investeringsändamål.ochför insats-efterfråganproduktionsteknikenpade

olika skäl:mängdtidenförändraskonsumtion överEfterfrågan för av en
inve-ochinsatsvaru-gällerdetNärprodukter,inkomster, etc.ökade nya

utveckling avgö-produktionsteknikensocksåsteringsvaruefterfrågan är
rande.

mellanförskjutningenutveckling harkonsumtionens varorgällerVad
privatavisar den2.4Tabelldramatisk.särskiltvaritintetjänsteroch

priser.i löpande1987och1963Fördelning årenkonsumtionens

på tjânstegiup-fördelning ochkonsumtionensprivata2.4 Den inhemskaTabell varu-
hushållens ideellaHushåll ochpriser. Procent.1987. Löpandeåren 1963 ochper

organisationer

Andels-inhemskAndeltjänstegruppochVaru- av
ökningkonsumtion i procent

ÅrÅr 19871963

9,122,231,1tobakdrycker,Matvaror,1 --2,87,310,1skorBeklädnadsartiklar och2
24,3 4,020,3elströmbränsle och3 Bostad,

-0,27,0hushållsartiklar 7,2ochMöbler4
-6,41,68,0sjukvårdl-lälso- och5

5,517,612,1samfärdseloch6 Transport
0,42,7 3,1Transporttjänster63
2,29,57,3underhållning, kulturFritid,7

2,8 0,82,0tjänsterKulturella72
1,99,4 7,5tjänsterDiverse och8 varor - 0,00,70,7skönhetsvårdFrisörarbete,811
0,43,83,4hotellbesökoch83 Restaurang-

-0,30,8försäkringstjänster 1,1Bank- och85
2,33,41,1tjänsterAndra86
3,317,213,9totaltTjänster

100,0 0100,0TOTALT

bamomsorgsavgifterExkl.
Källa: Nationalräkenskaperna

allmänhetiinnehållerdiagrammetredovisas ihuvudgrupperDe som
iharomfattning. Varornavarierandeidocktjänster,ochbåde varor

andels-Betydandekonsumtionen.andelarsinaminskatallmänhet av
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minskning finner dock huvudsakligen det gäller livsmedel.när Deman
tjänstegruppereller sinaökat andelar samfárd-är ochtransportvaru- som

fritid.sel. underhållning och kultur, bostad, bränsle och vilketsamt -
framgår tabellen uppehållskostnader i utlandet.av -

Ökningen i och samfársel förklaras främsttransport- attgruppen av
bilinköpen finns där. De köpta transporttjänsterna har litenmycketen
andelsökning. Under fritid, underhållning, kultur finns fri-allagruppen
tidsprodukter: radio- och båtar, och tjänster med anknytning tilltv. etc.

underhållning, TV-licenser,området: Både tjänsteroch har ökatetc. varor
sina andelar.

Under beteckningen ochDiverse finnstjänster det tjäns-när gällervaror
skönhetsvård. och hotell, bank försäkringstjänster,ochter restaurang

och det gäller kontorsmaterial,när smycken och andram. m. varor person-
liga artiklar. Totalt har denna minskat sin konsumtio-andelsett grupp av

olikade tjänsteslagenAv har hår- och skönhetsvård, ochrestaurang-nen.
hotellbesök, finansiellaoch tjänster minskat sina andelar konsumtionenav
medan övriga tjänster har ökat. Inom denna begrav-gruppen grupp ryms
ningtjänster, tjänster från ideella organisationer juridiska och kame-samt

tjänster.rala
exklusive i privataTotalt har andelen tjänster bostadstjänster den

fråninhemska konsumtionen 13.9 till 17,2 periodenökat underprocent
inte särskilt1963 till 1987, dvs. under kvartssekel. Dettanästan ärett

till tjänstesektorns expansion därförmycket och orsakerna bör sökas på
håll hos den privata konsumtionens utveckling.änannat

totalaNär det gäller den konsumtionen, dvs. också inkluderarom man
offentliga konsumtionen,den blir bildendock offentligaannorlunda. Den

verksamheten har totalt ökat sin andel. Problemet vadär avgörasett att
konsumtion ochär vad insatser i produktionen.utgör Stora delarsom som
offentliga produktionenden syftenkan ha tvåsägas dels underlättarav -

förutsättningarden eller förutgör den privata tjänsteproduk-ellervaru -
tionen och dels den slutlig förbrukning,utgör dvs. konsumtion. Exemplen

mångfaldiga.är infrastrukturen, vägarna, underlag förutgör bådet.ex.
yrkestrafiken för privata nöjestrafiken.och den Utbildningen syftar dels
till förbättra medborgarnas egenskaper produktionsfaktoreratt som men
också till ivärde sig.utgöra Det uppenbartär det svårtäratt ett att att

hur del olikaavgöra de verksamheterna skall betraktasstor av som som
konsumtion respektive insatstjänster. Detta gäller inte minst de verksam-
heter vuxit under de decennierna, barnomsorg,mest senaste t.ex.som
utbildning, äldrevård sjukvård.och ligger tillDet hands betraktanära att
utbildningen huvudsakligen insatstjänster det kort siktäven påsom om
kan svårt sambandet insattamellan produktionsre-ochattvara se resurser
sultat. Barnomsorg och äldreomsorg torde kunna betraktas i huvud-som

konsumtionsak även barnomsorgen inslag i produktionssys-utgör ettom
frigörden arbetskraft bortsett fråndå de pedagogiskatemet attgenom -

värdena skapas. inteAtt det enbart insatstjänst framgårär detsom en av
faktum den resursåtgång för uppfyllakrävs regeringens målatt attsom om
behovstäckning inom barnomsorgen beräknas överstiga resurstillskottdet

följdenkan bli frigörsarbetskraft Kommunförbundet 1987.attsom av
Johnson 1986 beräknar tjänstekonsumtionenden totala under peri-att
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konsumtio-totaladen4638 tillfrånökade procent19841963-oden av
offentli-hälften denantagandetliggerberäkning attdennaBakom avnen.

insatstjänster.konsumtionen utgörs avga

utvecklingProduktionens
konsumtionensprivatafrån denskiljer sigutveckling avProduktionens

håll,frånocksåproduktionen annatefterfråganriktasdels motflera skäl:
insatsva-förefterfråganexportefterfrågan ochkonsumtion,offentligex.

investeringsändamål.ochru-
rationaliseringspotentialenocksåpåverkasProduktionsstrukturen attav
rationaliseringspotentialenallmänhet ärIolika sektorer.mellanvarierar

devissa delarinomocksåmöjligenochvarusektorema avinomstörre
relativprisförändringartilllederDettatjänstesektorema.kapitalintensiva

tjänsterdyrareRelativtkonsumtionsmönstret. settianpassningaroch
imedani hushållenegenproduktionmedellermedfalli vissaersätts varor

produktionensvisarTabell 2.5måsteprisökningama accepteras.fallandra
1987.och1963årensektorerfördelning på

Föräd-1987.åren 1963 ochpá olika sektorerfördelningProduktionens2.5Tabell
producentpris. Procentlöpande priser.tilllingsvärden

Andels-iAndel procentSektor
ökning19871963

wVarusektorerna
Jordbruk

NFindustri, el,gasGruvor, .Byggnadsindustri

uoDistributionstjänster
Handel
Hotell, restaurangt .
Kommunikationstjänster
Samfárdsel

telePost,
.Produktionstjänster

försäkringBank,
.fastighetsförv. .Bostads-, - NmaskinuthymingUppdrag,

Övriga tjänster
städningRenhållning,

socialvårdSjukvård, I
underh., kulturRekreation,

övrigtReparationer,
privata tjänsterSumma

Offentlig sektor

skatterindirektaExkl
NationalräkenskapemaKälla:

gällerdetockså närandel ökattjänsternas2.5 hartabellframgårSom av
ökatproduktionen harandelprivata tjänstemasproduktionsvärdet. De av

andelsökning. Enhaft snabbaretjänsterna haroffentligaDesvagt. en
varusektorer-forregistrerasandelsminskning kansnabbaremotsvarande

na.
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heller produktionsvärdetInte det gäller i löpande priser finnernär man
ökningsåledes någon snabb de privata tjänsternas andel totalt Ensett.av

något andel produktionen privatastörre tjänsterutgörs år 1987 än årav av
1963. Också det gäller volymutvecklingen privatanär har de tjänsternas
andelar varit tämligen stabila. reservation förMed de mätproblem som
finns kan konstatera privata tjänsternasde andel från tillökade 34attman
36 periodenunder 1970- 1987. Betraktar dock de privataprocent man
tjänsterna i relation till så dock andelsökningamaär påtagliga.varorna

Sysselsättningsutvecklingen

Betraktar vi sysselsättningens utveckling under de hundra åren såsenaste
befogatär det ännu tala till tjänstesamhälle.övergången I slutetattmer om

förra århundradet 70 befolkningen sysselsatt inomprocentav var ca av
Ändajordbruket. till början 30-talet jordbruket den närings-störstaav var

Fram till början 60-talet sedan industrisektom Där-störst.grenen. av var
efter tjänstesektomhar tagit denna Diagramöver roll. 2.1 visar sysselsätt-
ningens Fördelning på några branschaggregat under perioden 1963-1987
enligt nationalräkenskaperna

.
Sysselsättningensfördelning påDiagram 2.1 olika sektorer 1963-1987. Medelantal

sysselsatta.Procent
Procent
40

Förvaltning,sjukvård,mm.
Industri, energigruvor,

Dlstrlbutlonstlânsger,"atlonstjanster

Produktlonetlineter
övriga tjänsterprivata
Joubruk
Aro 2 : a : : : : :

7a 64ss ss 72 75 a: 87

Källa: Nationalräkenskapema
sin syssel-tjänstesektom ökat andelframgår diagrammet harSom avav

visar fortsatt tillbakagång. Jordbruketareella näringamasättningen. De en
fiske från 10 till 3och drygtminskat skogsbrukhar än procentmer -

kraftigt minskadetillverkningsindustri visar ocksåGruvor ochprocent.
från till 0.80.7Energisektorn har dock ökat någotandelar. procentprocent

börjanByggnadsindustrin sin andel fram till 70-ökadede sysselsatta. avav
ökningfram till mitten 80-talet dåminskade sedantalet en svagavmen

konstateras.åter kan
förvaltning, sjukvård,framför alltolika tjänstebranschema detde ärAv

innehåller densina andelar.SNI 91,93 har ökat Denna gruppsomm. m.
of-socialvård, utbildningoffentliga förvaltningen, sjukvård, Denm. m.

sysselsättningen med någonfentliga förvaltningen ökade sin andel av
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börjanunder 60- och 70-talen har sedan 80-talet minskatprocent men av
omfattaroch knappt 6något de sysselsatta. Den snabbasteprocentnu av

andelsökningen finner inom sjukvård socialvård,och där andelarnaman
fyrdubblats.fördubblats respektive Också undervisning forsk-ochänmer

ning intresseorganisationer sinahar ökat andelar i lägreän grad.samt om
ökningstakten för avtagitDen snabba har helhet undergruppen som

offentliga Förvaltningendelen 80-talet. beror på denDetta attsenare av
undervisning forskning minskat sina Sjukvårdoch och har andelar. och

socialvård sina andelar 80-talet.ökar även under
visar sysselsättningsandelar produk-andra ökadeDen ärgruppen som

försäkring, fastighetsförvaltningdvs. bank,tionszjänsterna, och upp-
dragsverksamhet. denna det uppdragsverksamhetenInom ärgrupp som

andelsökningenhaft också banker och frnaniseringsinsti-den största men
försäkringssektom sinahar ökat andelar Försäkrings-avsevärt.tut samt
andelsökning hänför sig till socialförsäkringen. privatasektorns dock Den

visar oförändradförsäkringsverksamhetem sysselsättningsandel under den
perioden.studerade

Distributions- och kommunikazionstjänster tillsammans i hafthar stort
oförändrad sysselsättningsandel under perioden utvecklingen varitmedan

olika för olikanågot de delgrupperna. Varuhandeln har minskat sina
främst detaljhandeln börja minska i mittenandelar något, beroende på att

l970-talet. och hotell visar minskande andelar fram tillRestaurangav
början återtagit80-talet har sedan den andel sektorn hadeav men som

Samfärdseln haft oförändrad1963. andel sysselsättningenhar underav
perioden teletjänsternaden studerade medan och har ökat sinapost-

andelar.
tjänsterna minskat sinaövriga personliga har andelar.De sammantaget

finns i utsträckning hushållstjänster, rekreation,I denna storgrupp ex.
frisörer, ikultur, hushållsarbete också verksamheter ökande gradmen som

städning främstföretagen och service-har kunder, tvätt. Det ärt.ex.som
tjänster till fått minskade andelar rekreation,hushållen medan kultur,som

i minskathar ökade andelar. har andelen anställda hushållenMestm. m.
bilreparationer,från 2.3 till 0.3 de sysselsatta. Också tvätte-procent av-

övrig minskat. Reparationerrier och service har hushållsvaror har dockav
bibehållit sin sysselsättningen. Andelen i denna verk-andel sysselsattaav

tillsamhet dock endast 0.2uppgår procent.

och ofentligaPrivata tjänster

diagram inte privat respektive offentlig åtskilts.2.1 har verksamhet II
diagram 2.2 all privat respektive offentlig verksamhet inomhar däremot

till sinasektorerna SNR 6-9 lagts Gruppen Varorsamman grupper.var
inrymmer jordbruk, tillverkningsindustri,och el-, värme samtgruvor gas-,

innefattas offentligbyggnadsindustri. verksamhet inomI ocksågruppen
omfattning.dock ringadessa områden. Denna är av



på ochtjänster 1963-sysselsättningenfördelad 1987.Diagram 2.2 Medelantalvaror
Procentsysselsatta.

Procent
so

Privatatjänster
-.- ..... ... ., ...""" tjänsterOffentliga

Ar

Källa: Nationalräkenskaperna

Diagrammet visar tydligt tjänsterna totalt har ökat sina andelaratt sett
framför offentliga tjänsternakraftigt, också det allt deär harattmen som

vuxit andelsmässigt. privata tjänsterna behållit sin iDe har andel stort sett
oförändrad perioden.under hela Om trenderna under 60- 70-taletoch dras

offentligaförefaller för den privata tjänsteproduktionenkurvorna ochut
förefalleri mitten 80-talet. Det dock trenden bryts vidmötas av som om

mitten 80-talet den offentliga andelsökningsektornsattav genom av-
privata tjänsteproduktionen fårmedan den ökade sysselsättning-stannar

andelar.

Vad eller hur

förändring i sysselsättningsstrukturen belystes kanDen som ovan som
vadförändring i förändringtidigare bero dels på och dels igörssagts som

vilken utsträckning förklara förändradedet kan då denhur görs. I man
förändrad produktionsysselsättningsstrukturen med eller förändrad till-

verkningsteknologi
ofentliga sektorngäller den står det klart den kraftigaNär det att

främstsysselsättningsandelen, inom sjukvård soci-tillväxten då ochav
konsumtionentill mycket del beror på dennaalvård, stor att typaven av

Årvadrelativt tillväxten beror vitjänster har ökat dvs. på producerar.sett,
offentliga konsumtionen till femtonuppgick knappt1963 den procent av

Årkonsumtionen i priser. 1987 siffraprivata löpande hade dennaden
faktorer liggerTill bakom den offentligastigit till 50 deöver procent. som

kvinnlig förvärvsfrekvens,expansion brukar ökadsektorns nämnaman
inom livslängd,kvalitetskrav skola eller barnomsorg, ökadökade trygg-

hetskrav, m.m.
itillägg verksamheten utsträckning flyttatviktigt dockEn är att stor

Åldringsvårdformellainformellafrån till den sektorn. ochden barn-över
förekommit tjänster utfördes tidigarealltid dessa ihar t.ex. menomsorg
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utsträckningstörre i hemmen. De ökade sysselsättningsandelama inom
dessa verksamheter därför inte fulltmotsvaras ökade andelar deut av av
tjänster utförs i samhället totalt Man kan därmed ocksåsett.som säga att
förändrade produktionsmetoder bidragit till den offentliga sektorns till-
växt.

Förändrade produktionsmetoder kan också sägas ha bidragit indirekt till
offentligaden sektorns andelstillväxt liksom för tjänstesek-attgenom -
överhuvudtaget möjligheternatom till rationalisering varit mindre-

inom offentligade verksamheterna inomän delar det privatastora av
näringslivet. Inom varusektorema har kunnat åstadkomma ökadman en
produktion med färre antal anställda. Inom offentligaett den sektorn har
dessa möjligheter varit mindre. Det har också i olika sammanhang hävdats

produktiviteten i delar den offentligaatt sektorn har minskat under deav
decennierna. Mätproblemen docksenaste är avsevärda.

När det gäller de privata tjänsterna kunde vi konstatera tjänstesek-att
totalt har haft oförändradetom ellersett endast ökande andelarsvagt

under de decenniernasenaste det är sysselsättning elleroavsett om pro-
duktion betraktas. relationI till den andelsmässigt krympandesom varu-

framstårsektom dock den privataäven tjänstesektom sysselsättnings-som
expansiv. Utvecklingen har dock varit olika för hushållstjänster före-och
tagstjänster. Trots inkomsterökade medfört ökad efterfråganatt fritids-på
tjänster, så har hushållstjänstematransporter, fått vidkännasm. m. en
minskad andel den totala sysselsättningen, dock inte i utsträck-av samma
ning varusektorema. privataDen tjänstesektoms ökade sysselsätt-som
ningsandel kan huvudsakligen tillskrivas företagstjänsternas utveckling.
Slutsatsen blir då också den privata tjänstesektomsatt tillväxt främst kan

funktion produktionsmetodernassägas förändring.vara en av
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Tjänstesektorn i internationelltett

perspektiv

Den strukturella förändring leder till tjänstesektorns tillväxt ärsom
fenomen förekommerett i de flesta utvecklade ekonomier.som Den

övervägande delen de arbetstillfällena skapas inom tjänstesek-av nya
någraAvtorn. studerade OECD-länder hade USA och Storbritanni-

de högsta andelarna den privata sysselsättningenen inom tjänste-av
sektorn, följda bl.a. de nordiska länderna Finland,av utom som
liksom Japan och Västtyskland har lägre andel än OECD-genom-
snittet. Sverige har, liksom övriga nordiska länder, relativt högen
andel offentliga tjänster medan USA och Japan har lågex. en
andel.

Tjänstehandeln utgör räknat mellan 20grovt och 25 denprocent av
totala handeln och tjänster. Totalt årexporterades 1988av varor
tjänster ñr drygt 85 miljarder, vilket utgör drygt 20 denprocent av
samlade och tjänster.exporten Importen tjänster är dockav varor av
mycket större. Underskottet uppgår totalt till nästan 30 miljarder
kronor. Under 1980-talet har tjänstehandelns andel den totalaav

Ävenhandeln minskat något. tjänsteföretagen internationaliseras
dock. Under år har tjänstesektorns direktinvesteringarsenare ökat
snabbare än industrins.

Tjänstesektorn i andra länder

Den förändringstrukturella tillleder tjänstesektoms tillväxt ärsom ett
fenomen förekommer i flestade utvecklade ekonomier. Mer hälf-änsom

de sysselsatta i Västeuropa ochten Japan sysselsatta inomär tjänstesek-av
ioch USA Canadaoch är andelen två tredjedelar.torn Den övervägande

delen de arbetstillfällena skapas inom tjänstesektom. Genomsnitt-av nya
ligt har andelen tjänster i OECD-ländema frånökat knappt 50 årprocent
1970 till drygt 60 år 1986.procent

Det iär också huvudsak tjänstebranscher i de olikaväxersamma som
länderna. Verksamhet med anknytning till information, sociala tjänster,
upppdragsverksamhet och utbildning är exempel tjänsterpå växersom
medan varuhandeln främstoch de individuellade hushållstjänstema stag-
nerar.

Även det i faktorerär ligger bakom utvecklingenstortom samma som

19-984
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ökadinkomster,ökadeolika ländernai detjänsterandelökad ex.mot -
skillnader kanstrukturellafinns detspecialisering, så sam-somm. m. -

tradition ellerinkomstspridning,i inkomstläge,skillnadermedmanhänga
capitainkomststigandeMedförhållanden. ten-länderspecifikaolika per

inriktningvilketrelativt dyra,bli mottjänsterna settderar ger enatt
tenderarhushållstjänsterindividuella attmedantjänsterkvalificerade

för-Etttendens.förstärker dennainkomstspridningMinskandeminska.
tjänsteproduk-huruvidaolika länder ärsig mellanskiljerhållande som

nordiskaövrigaliksomSverigeregi. har,offentligi privat ellerdrivstionen
USA ochtjänster medan,offentligaandelrelativt högländer, ex.en

BNPsamvariation mellanpositivvissfinnsandel. DetlågharJapan enen
BNP/capita denochmellanliksomstorlek,tjänstesektomscapita ochper

1986.storlek Johnssonoffentliga sektorns
istruktursysselsättningsandel och etttjänstesektomsvisarTabell 3.1
dockdataredovisningen kaniolikhetergrundPåindustriländer.antal av

för länder.redovisas allajämförbaradirektinte grupper

Andel deOECD-länder.någraiprivata sektorninom den avSysselsättningsstruktur3.1Tabell
1986.årtjänstesektorerolikafinns inomsysselsattaprivat som

Sociala,/Finans/Samfärdsel/Handel/TjänsterLand personligafastighet/K0mmunika-/Restaurang/totalt
tjänsterföretagsserv.tion/lagerHotell

18,415,64,728,166,7USA 11,612,87,626,057,9Storbritannien
9,98,811,820,150,6Norge 20,54,86,019,350,6Japan 7,813,410,119,050,3Danmark
0,019,37,823,250,3Frankrike
8,69,211,021,149,9Sverige

12,43,17,723,246,4Spanien
5,68,39,019,642,6Finland

157,020,342,3Västtyskland --

Paris1986,OECD,1974-Volume ll,Detailed tables,NationalKälla: Accounts,

syssel-privatadenandelamahögstadeStorbritannien harochUSA av
skandinaviska ländernabl. deföljdatjänstesektorn,inomsättningen a.av

andel änlägreharVästtysklandochliksom JapanFinland,utom som
OECD-genomsnittet.

50-passeradeUSAtjänstesektor.tidigthadeUSA storochKanada en
Sverige. bäggeIföre20 år1950, dvs.omkringredanprocentstrecket

fmanstjänsteri företageninsatstjänster samt expan-det somländerna är
transportsektorn stagnerat.inomsysselsättningenmedansnabbastderat

ihadeUSAfranchising.kraftig i USA ärexpanderatföreteelseEn som
Genom1983.årindustriländemafranchisingkedjor iolika80medeltal

detmycketförloratUSAharoch Japanfrån Europa avkonkurrensökad
1976USA årExempelvis hadetjänsteområdet.haft påharförsprång man

Mellanöstern.iinfrastrukturuppbyggnadforkontrakten10 procent av
Även traditio-för USApåsjunkit till 1.51980 procent.siffra hadeDenna

företag kunnateuropeiskamarknadsföring, harområden,starkanellt ex.
underavregleratsUSA haritjänstesektom senaredelarStoraöver.ta av

lastbilstransporter.ochbanktjänsterteletjänster,flygtrafiken,år, ex.
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Den ökade konkurrens och strukturomvandling blivit följdensom av
avregleringarna medförtha vitalisering de berörda branscher-anses en av

förstärkningoch den internationella konkurrenskraften.na en av
Storbritannien liksom i skandinaviskaI har, de länderna, den största

sysselsättningsexpansionen 80-taletunder inomägt uppdragssektorn.rum
Mellan 1982 1988 ökningenoch har varit drygt 40 Också bank-procent.

finansinstitutoch hafthar stark sysselsättningsökning. Denen senare
förhållandevissektorn i Storbritannien.är stor

skandinaviska ländernaDe har med undantag Finland ungefärav sam-
andel sysselsättningen inom tjänstesektom. Finland har någotma av en

inomstörre andel sysselsatta industrin framför allt andelstörremen en
inom de areella näringarna. Finansiell- och uppdragsverksamhet deär
delar snabbast i Finland liksom iväxer övriga skandinaviska länder.som

jämförelsevisDanmark har finanssektor.handelssektor och Sverigestoren
skiljer sig från övrigade skandinaviska länderna mindre förandelgenom
både handels- framföroch transportsektorn för finanssektorn.alltmen

Av de länder har mindre tjänstesektor genomsnittetän kansom man
skilja två förstadär den Japan och Västtyskland harut störregrupper - -
industrisektor genomsnittetän medan den andra Italien ochgruppen -
Spanien liksom för övrigt också Sydeuropeiskaandra länder har större-

inom jordbrukssektom.andel l Japan har eftersträvat utvecklaattman
privata förden marknaden sociala tjänster för därigenom undvikaatt en

alltför kraftig tillväxt inom offentlig sektor. Huvuddelen utbildning ochav
forskning sker inom den privata sektorn. har också försöktMan öka
effektiviteten reformera den offentliga sektorn och priv tiseraattgenom
vissa områden, teletjänster järnvägen. Västtysklandoch har ht.ex. en

tillväxtlägre inom tjänstesektom genomsnittet iän OECD under de senas-
decennierna. Delar tjänstesektom är hårt regleradte transpor-av ex.-
och teletjänster. Sedan 1985 existerar privatiseringsprogram.ter ett

Tjänstehandeln

Tjänstehandeln räknat mellan 20 och 25 den totalautgör grovt procent av
handeln tjänster. flera uppgifternaoch skäl dock osäkra.Av är Ettav varor

finns definitionerskäl det olika räknas till tjänste-är vad skallatt av som
handel. kommer Riksbankens definitionHär användas. skälEttatt annat

statistiken tjänstehandeln länge varit otillförlitlig. allmänhetär över Iatt
tjänstehandelns omfattning i olikahar underskattats länder allaattgenom

transaktioner inte blivit registrerade. har medfört i denDetta attex.
internationella statistiken har fått ivärlden totalt underskott bytesba-ett

tilllansen, uppgående den samlade och tjänsteexpor-5 procentca av varu-
naturligtvis orimligt.Detta ärten.

till bristande infördeskomma med den statistiken i SverigeFör rättaatt
i början årliga till företagen tjänstehandel.80-talet enkäter deras Dåav om

införtRiksbanken emellertid förbättratoch harett nytt rapportsystemnu
tjänstehandelsenkätema överflödiga och de har därför upphört.ansetts

finns fortfarande meningar vilketDet dock delade på bästasystemom som
faktiskaregistrerar tjänstehandeln. visassättet den I tabell 3.2 den svenska

importen tjänsteroch år 1988.exporten av
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tjänster är 1988.Miljarder kronor3.2 Svensk och importTabell export av

Import NettoTjänstetyp Export

7,8 6,514,3Sjöfart
2,69,3 6,7transporttjänsterOvriga

28,0 -13,614,4Resevaluta
37,6 18,8kapital 18,7Avkastning på --21,213,8 35,0Räntor

4,9 2,6 2,3Utdelning
35,1 6,328,8Ovriga tjänster -

-29,285,5 115,2Tjänster Totalt

Källa: Riksbanken

för miljarder, vilket 20tjänster drygt 85 drygtTotalt exporterades utgör
tjänster.den samlade och Importenexportenprocent avav varorav

tilltjänster totalt 30dock mycket Underskottet uppgår nästanär större.
traditionellamiljarder de tjänsteområdena, dvs.kronor. Det är transport-

tjänstenetto, främst sjöfarten intjänsterna positivt då drarhar ett somsom
miljarder. underskottsområdet drygt6,5 Det största är räntorna som ger

till förmiljarder negativa räcker dock inte20 i underskott. Det räntenettot
förklara totala underskottet. Också resevalutandet ettatt ensamt ger

kraftigt underskott.
övriga tjänster inte täcksGruppen tjänster består de andraav som av

utgifter för avgifter, royalties, licenser,rubrikerna, intäkter ellerex.
franchising, teknikhandel, försäkring, advo-copyright, reklam,patent,

konstruktionbyggnad, och kon-katverksamhet, mäklarverksamhet, annan
registrerasGruppen mycket heterogen. Här detsultverksamhet. är som

sysselsättningsmässigtbrukar benämnas uppdragsverksamhet och som va-
Övri-i flesta industriländer. Gruppenrit expansiv verksamhet demycket

positivatjänster negativt i dethar år 1988 netto stort sett tar utettga som
sjöfartennettot ger.som

tjänsteexporten till EG och40 den svenska går någotKnappt procent av
jämförelsemindre 30 till EFTA. med gårIän procent varuexporten en

mindre till till Tillsammans 65andel EG och EFTA. gårstörre procenten
fråntill EG/EFTA och 70 importen kommerprocentexportenav av

i tjänstebalansenEG/EFTA-området. del underskottet härrörEn stor av
sig från EG EFTA-handeln i balans.handeln med medan är mer

inte tjänstehandeln positivt tillTotalt bidrar således bytesbalansen.sett
siffror för visar i tjänstebalansen påFärska 1989 också på underskottett

försämring7,9 miljarder för första delen 1989, vilket innebär på 2,4enav
miljarder jämfört förstamed halvåret 1988.

under 80-taletUänstehandelns utveckling

till början 70-talet tjänstebalansen positiv del bytesba-Fram av var en av
negativa transfereringsbalanser.uppvägde handels- och Frånlansen som

främstmitten försämrades i bytesbalansen, beroen-70-talet dock saldotav
utlandsupplåning, transfereringar nettoutflödeökade och ökatde på ökad

i redovisats korrektresevalutan. skäl det svårt göraAv är attsom ovan en
tjänstehandeln.uppskattning tidigare utvecklingen Riksbankendenav av
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emellertid gjorthar revidering tidigare uppgifter tillbaka till 1981.en av
Under 1980-talet tjänstehandelnshar andel den minskattotala handelnav
med några procentenheter och ligger 1988 drygtpå 20 Detta ärprocent.

sannoliktdock kortsiktig effekt industriexporten konjunk-äratten av mer
turkänslig. Någon snabb ökning tjänsteexportens andel kan emel-av man

intelertid konstatera. Under 80-talet importenhar ökat snabbare än
vilket framgår diagram 3.1. diagrammetI redovisas handels-exporten, av

för olika tjänsteslag periodenunder 1981 1988.nettot -

SEKExport-import. Mdr3.1 Tjänstenettot 1981- 1988.Diagram

miljarderSEK
10

Sjötransporter

övr
tran rter:

Övrigatjänster

Resevaluta

Kapltalavkastnlng

Tjänstertotalt30
Ara: aa aa asu as 37 aa

Källa: Riksbanken

framgår diagrammetSom har underskottet i tjänstebalansen ökatav
kraftigt förefallerunder 80-talet. finnas negativaDet trender både när det
gäller övriga tjänster, kapitalavkastning.resevaluta och Utvecklingen tor-

Ökadedelvis förklaras kraftiga konjunkturuppgången.de kunna denav
tjänsteresande bidragit till utgifter ireallöner och ökat har ökade utlandet.

fördubblatsUtgiftema för har i det mellan 1983 ochresevaluta närmaste
intäkterna 50 Möjligen1987 medan bara ökat med kan detprocent.

Övrigainom tjänster effektunderskottet det inhems-ökande attvara en av
för litet i högkonjunktur troligt näringslivetska utbudet är är attmen mer

medförtinternationalisering behov tjänsterökade växandeett utom-av
avkastning kapitallands. Underskottet det gäller på dominerasnär av

ränteutgifterna upplåning ipå utlandsskulden. Under år har ökadsenare
privata sektorn i samband växande direktinvesteringamaden med de

ränteutgifter.också bidragit till ökade
sida tjänsteunderskottet branscherna medEn är nettoöver-attannan av

inte Sjöfarten intäkternaskott har kunnat öka uttrycktväxer. svagt men
totala handeln innebär detta minskning.andel den Detsammasom av en

för minskatgäller de övriga de åren har visattransporterna senastesom
netto.

bild uppgifterna förmedlarDen de ovanstående översammantagna som
ljus. finnstjänstehandel således inte särskilt Exportöverskottensvensk är
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inom de traditionella och sysselsättningsmässigt stagnerande områdena,
importöverskott inom expansiva kvalificerademedan det de och tjäns-är

teområdena.
beskrivna förhållandena inte fullständigDe dock beskriv-ovan ger en

ning tjänsteföretagens för utrikeshandeln.betydelse Tjänsteföretagenav
naturligtvis indirekt för utrikeshandelnhar betydelse deatten genom

förutsättningenibland levererar den kunskap huvudingridien-är ochsom
i kunskapsintensivade produkterna. De kan också ha direktsen en mer

Industrins försäljning ibetydelse. består allt högre grad paketav som
tjänsterbestår både produkter och och där tjänsterna förutsätt-ärav en

ning för konkurrenskraft, utbildning service. Tjänster-ellervaromas ex.
kan i dessa sammanhang komma registreras i utrikeshan-attna som varor

blir osynliga.deln och därmed Hur del denna osynliga tjänstepro-stor av
duktion utförs industriforetagen själva och hur del utförsstorsom av som

tjänsteföretag dockär svårt säga.attav

Tjänstehandel andra länderi

Tjänstehandelns andel den totala handeln ökar i långsam takt. Detav men
industriländerna för tjänstehandeln.står den övervägande delenär som av

från1981 kom 93 all 35 länder.procent exportav
År 1985 uppgick OECD-ländernas tjänsteexport till 31sammanlagda

tjänsterden totala och medan importensprocent exportenav av varor
andel 30 Sverige låg importandelarna 22För och påprocent. export-var
respektive tjänsteandelen27 Den svenska således låg interna-ärprocent.

förklaringentionellt ligger i finansiellaEn del den sektorn. Avsett. av
inkomster från tjänsteexporten utgjordesOECD-ländernas 45 procent av

och utdelningar medan i tjänsteex-motsvarande andel den svenskaräntor
22porten procent.var

Internationellt har tjänstehandeln omstrukturerats att transport-genom
samtidigt finansiella tjänster tjäns-sektorn har och övrigastagnerat som

huvudsakligen insatstjänster i företagen,ter, dvs. har expanderat. När det
övriga tjänster hade EG-ländema 1986 Storbritanniengäller år detav

ECUS.12 miljarder Storbritannienöverskottet hade därmed 2största -
miljarder USA. tredje Frankrike.större överskott än På plats låg Japan

liksomhade däremot underskott Västtyskland. Också detnärett stort
kapitalavkastning ligger Storbritannien väl frammegäller på med ett

miljarder. Frankrikeöverskott lO Också och Västtyskland harpå nästan
positivt kapitalavkastningen. Storbritannien Frankrikepå och hadenetto

i tjänstebalansen medan Västtyskland totalt hade underskott.överskott

internationaliseringTjänsteföretagens

internationalisering inte enbart ökad EnskerFöretagens export.genom
utlandsförsäljning dotterbolagföretagens skerallt delstörre genom egnaav

tjänsteföretagen, i allmänhet inte kan lagrasprodukteri utlandet. För vars
ofta förutsätt-direkt marknadenpåeller närvaroärtransporteras, en en

direktai länder speglas dening. andraFöretagens genomengagemang
År investeringar tillutlandsinvesteringarna. 1988 uppgick direkta totaltde5EuropeanCurrency Unit.
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miljarder brutto miljarder45 och drygt 32 bruttoinveste-nästan Avnetto.
ringarna tillverkningsindustrin förstod 27 miljarder tjänstesektomoch

förSNI 6 -9 drygt miljarder. Sektoremasl4 andel nettoinvesteringar-av
ungefär respektivedensamma 60 30 Utlandsinveste-procent.na var ca-

kraftigtringarna har ökat under 80-talet, vilket framgår diagram 3.2.av

Diagram 3.2 Direkta investeringari utlandet 1982- 1987.Glidande medeltalövertre
år. 1982Index 100.
Procent
700

Dlstrlbutlonstjänster
i5°° F. Hionstjñnster

/
.

400 Industri

m

:oo

Ål4o
1987198619851982 1953 1984

Källa: Riksbanken

Diagram 3.2 visar utvecklingen direktade nettoinvesteringarna iav
för periodenutlandet 1982 1987 beräknat glidande medeltal över tresom-

distributionstjänsternabranscher ökatår. De SNIär 6mest samtsom
produktionstjänsterna förklaringenSNI 8. Den viktigaste till de ökande
utlandsinvesteringarna naturligtvisär den utländska marknadens växande
betydelse tillväxttakten förstärktstorde ha den likviditetsökningmen av

devalveringen efterföljandeoch den högkonjunkturen har åstadkom-som
Efter det markant förskjutning i inriktningenmit. 1985 skedde en av

andelen riktades tillinvesteringarna EG ökade klart.attgenom som

och internationellt samarbeteHandelshinder

hinder för tjänstehandelnnaturligt naturligtvisEtt över gränserna är det
tjänsterna ofta intefaktum på sätt går lagra ochattatt samma som varorna

ofta utförasTjänsten måste på platsen där den konsumeras.transportera.
hinder finns handelshinderdetta också mängd andraUtöver en som

speciellatjänstemas karaktär. Inom delar tjänste-sammanhänger med av
produktionen eller mindre reglerad i många länder,området är t.ex.mer

vissaförsäkringsverksamhet eller Inom sektorerbank- och transporter.
ofta offentliga eller olika bidragssystem försvå-förekommer monopol som

sjukvård, utbildningutländsk konkurrens,inhemsk eller ellert.ex..rar
möjligheternaarbetsförmedling. Allmänt har dock upprätthållasett att

försvårats förbättrade kommunikationer-nationella regleringar degenom
förläggainternationalisering då företagen kanföretagandets delarochna
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produktionsprocessen till de länder där den lönsammast.är olikaInomav
internationella också förpågår arbete undanröja hinder inomattorgan
tjänsteområdet.

Uraguayrundan

På Förhandlingarvaruområdet har inom GATT pågått under lång tid med
syfte minska tullar och andra handelshinder. De förstaatt rundomas.
gällde enbart tullsänkningar, i de har också andra handelshin-senastemen

Årtagitsder 1986 inleddes förhandlingsomgång denupp. en ny s.-
Uraguayrundan syftarbl.a. till undanröja de handelshinderattsom-

finns tjänsteområdet.på Målet är åstadkomma allmänt multila-attsom ett
teralt regelverk tjänsteområdet.på Förhandlingarna har i första skedeett
syftat till precisera plattfonn, definieraatt problem ochatten gemensam

identifiera deltagarnas intressen. särskildEnatt Group of Negoti-grupp,
ationes Services förhandlarGNS handeln tjänster.med viktigEnon om
fråga hur deär grundläggande principerna på varuområdet också skall

tillkunna tjänsteområdet.översättas
ministerrnöteVid i Montreal i december 1988 kundeett ettman som
förhandlingarnaresultat på tjänsteområdet fastslå vissa grundprinciperav

tillskulle föremål förgöras prövning inom olika tjänstesektorer. Desom
principer framlagts gäller dels informationenhur befintligadesom om
hindren skall tillgå transparens, dels företagutländska skall behand-att
las på inhemskasätt nationell behandling fördelarsamma samt attsom

till nation också måste till alla andra GATT-länder Mest-som ges en ges
gynnad-nation-klasusul. De branschområden förvaldes prövningutsom

turism,är byggnadsverksamhet, telekommunikationer,transporter, bank
försäkring professional.och För de fyra första områdenasamt har princi-

med i huvudsak positivt utfall. Förhandlingarnatestats ett skallperna vara
Ävenavslutade under år 1990. det råder viss optimism detär ännuom en

osäkert skall kunna nå överenskommelse inom den tidsramen.om man en
Förhandlingarna införstår mängd svåra problem. Ett grundläggandeen

bristen definitionerproblem är på och statistik tjänsteområdet.på All-
torde det också bli liberaliseramänt svårare tjänstehandeln änatt varu-

handeln det politiska intresse finns för delar tjänsteproduk-p. a. som av
tionen. audiovisuellaDet området är exempel där det kulturella skälett av
kan finnas problem liksom på transponområdet regleras andrasom av
internationella överenskommelser. faktumDet utförande tjänsternaatt av
ofta fysiskkräver frihandelnärvaro gör kan komma i konflikt medatt
immigrationsbestämmelserna. Vissa U-länder sigmotsätter också liberali-

eftersomsering tjänsterna Infant industriesär behöverattman anser som
skydd. Från svensk sida inställningenär den liberaliseringen tjänste-att av
sektom hellre bör ske multinationella avtal bilateralaän ochgenom genom

därför så långt möjligtsträvan är åstadkomma multinationelltatt ett
för tjänstesektom.regelsystem
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G-integrationenE

lika viktig för utvecklingen tjänstehandelnKanske den pågåendeärav
inom inreintegrationen EG och skapandet den marknaden 1993. Detav

och djuptsvenska målet uppnå så brett samarbete med EGär äratt ett som
till neutralitetspolitiken.möjligt hänsyn den svenska försö-med Detta mål

bilaterala nordisktker nå både kontakter och samarbe-man genom genom
förhandlingar försfrämst de mellan EG och EFTA.te men genom som

förts direkt indirektFörhandlingar har eller med EG radpå områden.en
landtransportområdet förs diskussionerPå samarbetsavtal mellanettom

EG Sverige/Norge/Finland. EG i princip frioch har beslutat mark-om en
Sjöfartsområdetför internationella 1993.nad år På har dentransporter

politiken linjei legat i med europeiska integrationensvenska den ochstort
inte medföra Emellertidbedöms problem. oklan vilkenstörre är det ännu

effekt faktiska tillämpningen få. luft-EG:s regler kommerden Påattav
flzrtsområdez EGhar tagit beslut regelsystem medett nyttom en mer
liberal inriktning. Eftersom viktigt skandinaviskadet de ländernasär att

Sverige förhandlingarhar regelsystem så har Norge och begärt medsamma
syfte skandinaviska zeleområdetEG i de reglerna. inomPå haratt anpassa

inom syfteEG mängd besluts tagits EG med konkurrensen.öka Frånatten
sida effekter anpassningsbehov.svensk pågår analys och EG harn. av

informa-efterockså sedan länge strävat åstadkommaatt en gemensam
tionstjänszemarknad. för1988 beslut handlingsplan sådantogs om en en

sidamarknad. Från svensk bedöms det angeläget åstadkomma såatt ett
förmöjligt undvika förutsättningarna församarbetenära att attsom

utrustnings- informationsleverantörer försämras.svenska eller
finansiellaviktigt tjänsterna. interna inte-Ett område de Detärannat

grationsarbetet inom EG har resulterat i direktiv,antal angåendeett ex.
redovisningssystem,etableringsrätt, kapitaltäckning, börsintroduktion,

försäkringarinsiderhandel, Också integrations-det gäller pågårnärm. m.
Sverige analyseras de vidtas inom EGarbete. I åtgärder samt motsva-som

förhållanden i Sverige.rande
Förhandlingarna Efta fart i börjanmellan EG och 1989 dettog av genom

ordförandetal hölls EG-kommissionens Delors införJaques EG-avsom
där föreslog Vidparlamentet och han utökat samarbete med EFTA. ett

statsministermöte iEFTA enades EFTA-länderna att ettmars om ge
positivt vid EG/EFTA-ministermöte bekräfta-och månadettsvar samma

från intresset för djupare fastarealla håll och relationdes mellan EG-ett
och EFTA-länderna.

+5 19-984
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Drivkrafter utvecklingenbakom

privata tjänstesektoms utvecklingDrivkrafterna bakom den kan sö-
faktori företagstjänsternas utveckling. En grundläggande bakomkas

kunskapsintensiteten i in-företagstjänsternas tillväxt är den ökande
dustrin i näringslivet i leder till ökadoch allmänhet. Denna andelen

ocksåtjänstemän i näringslivet till ökad omfattning tjänstekö-men av
påverkas också bolagiseringTjänstesektorns storlek och sek-pen. av

torövergångar från till tjänstesektorn. ytterligareandra sektorer En
faktor betydelse för tjänstesektoms utvecklingstorantassom vara av

Eftersom möjligheterna till produkti-är produktivitetens utveckling.
vitetsökning mindre inom vissa tjänsteområdenär kommer dessa

påtjänsters priser öka relativt Att priserna tjänster ökaratt sett.
inte konsumtionen tjänsterrelativt betyder dock kommersett att av

minska främst hushållstjänsterna kom-generellt. Det är kanatt som
minska. Det finns flera invändningar produktivitetenatt motma som

eifektivitetsmätare. invändning produktivitetsmåttet främstEn är att
den tekniska effektiviteten. En invändning prak-mäter annan merav

bristfällig.tisk år statistiken över tjänstesektorn ärart att
privata tjänstesektoms utvecklingsmöjligheter 90-taletDen under

kommer i utsträckning tillgången till kvalifice-beroendestor vara av
arbetskraft. utvecklingsmöjligheternarad För skall kunnaatt tas

tillvara är viktigt regionala anpassningen arbetskrafts-det denatt av
arbetskraftsefterfrågan Sammantaget visarutbud och är god. utveck-

lingen under 80-talet bild koncentration tjänsteföre-ökaden en avav
någottill främst Stockholmsområdet. Bilden dock tvetydig iärtagen

vissa på utvecklingen i någraoch med data tyder branscheratt att -
förefaller gå regional sprid-uppdragssektorn ökadmotex. en-

ning. Detta förmår inte huvudintrycket Stock-dock skymma attav
holmsområdets kraftiga dominans tjänstesektorn hållerredan inom
på ñrstärkas.att

Drivkrafterna bakom privata tjänstesektoms utvecklingden kan som
framgick tidigare främst i företagstjänstemas utveckling.sökas Nedan
diskuteras faktorer drivkrafternågra de kan bakomutgöraantasav som
utvecklingen företagsanknutnade tjänsterna inom den privata tjänste-av

faktor företagstjänstemas tillväxtsektom. En grundläggande bakom denär
ökande kunskapsintensiteten i industrin i näringslivet ioch allmänhet.

till ökad andelDenna leder i näringslivet tilltjänstemän ocksåen men
omfattning tjänsteköpen i industri näringsliv. Tjänstesektomsökad ochav

bolagisering och sektorövergångarstorlek statistisktpåverkas också rent av
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ytterligaretjänstesektorn. Entillsektorerfrån andraindustri ellerfrån
utvecklingför tjänstesektorns ärbetydelsefaktor storantas vara avsom

utveckling.produkti tetens
tjänstesektornsgällersärskilt intresse detnärområdeEtt annat av

privata tjänstesektornsutvecklingen.regionala Den ut-utveckling denär
utsträckning bero-i90-talet kommervecklingsmöjligheter under stor vara

utvecklingsmöjlig-arbetskraft.kvalificerad Förtilltillgången attende av
anpassning-regionalaviktigt dentillvara detärskall kunna attheterna tas

arbetskraftsefterfrågan god.ärarbetskraftsutbud ochen av
Även industrin såutvecklingen inom ärbehandlarnedanavsnittenom

diskuteras också gällerföreteelserihåg deviktigt kommadet attatt som
ökade kun-dvs. dettill övriga sektorerna,deFörhållandetjänstesektorns

offentliga sektornövriga varusektom, dendengäller ocksåskapsbehovet
bolagise-tjänsteköp ochsjälv. Likaså kantjänstesektomprivataoch den

iindustrin också deinominte barasketjänstefunktioner utanring antasav
sektorerna.andra

industrininomtjänsteköpKunskapsintensitet och

kunskapsintensivaalltmerutvecklingen och detekniskasnabbaDen pro-
ökarkvalificerad personaltill behovetlederduktionsmetodema att av
iautomatiseringindustrin kommer storsamhällsområden. Inominom alla

alltarbetsuppgifterna. Enokvalificeradedeutsträckning ersättaatt mer
information ochdärför medarbetakommerde sysselsattadel attstörre av

finnsutrustning. Detellerhanteringfysiskdel medmindreallt varoraven
i under-kundeutveckling. IUIbeskriva dennaocholika mätasätt enatt
1982 35industriföretag kunde årförsökning konstatera att stora ca

till-funktioner änhänföras till andraarbetskraftskostnademaprocent av
procentenhetermed 3minskatandeltillverkningensverkning och att

1976.sedan
andeli ökadtill uttryckocksåkunskapsnivån kommerökadeDen en

yrkes- ochtjänstemännensutvecklingeniindustrin ochitjänstemän av
iutvecklingtjänstemannandelensvisarDiagram 4.1utbildningsstruktur.

från 25 till 31tjänstemannandelen ökattill 1987 har1964industrin. Från
specielltintedockökningstaktendiagrammet ärframgårSomprocent. av

underökningenharväxande avstannatintehellerDen ärhög. utan snarare
Ökningstakten industrin totaltihögreärhögkonjunktur.årensde senaste

dedelvis påberorökningeninnebär attvilketenskilda branscher,i attän
andra delar. Detsnabbare äntjänstemänandel växerhar högdelar som en

iindustrin, dvs.kemiskadenverkstadsindustrin och delarfrämstär av
tjänstemannan-högrehartillväxtbranschema,långsiktigaprincip de som

samvariation mellanpositivfinns såledesgenomsnittet. Detdel än en
andelockså högreföretag hartjänstemannandel. Störrehögtillväxt och en

företag.småän
informaKompetens.

ochtionsanvändning
företa-tjänsteproduktion i

Industrins Utred-gen,
1986.ningsinstitut
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tjänstemänDiagram 4.1 Andelen inom industrin 1964-1987. Procent
Procent

35

30

+o
1970 19801964 1987

Källa: SOSIndustri

Yrkesstrukturens utveckling

SIND gjorde 1986 studie i industrinyrkesstrukturen periodenunderen av
År19831.1966- 1966 Kontorsservice den yrkesgrupp sysselsattevar som

flest tjänstemän, fjärdedel.drygt Förutom denna domineradeen grupp
arbetsledning, marknadsföring, konstruktion och sekreterararbete. Yrkes-

vuxit andelsmässigthar ADB-verksamhet,är transportplane-grupper som
infonnationsarbete,ring, revision, utbildning, marknadsföring, teknisk

service mittensedan 70-talet också arkitektarbete revision.och Desamt av
yrkesområden har fått vidkännas minskande andel sysselsatta ärsom en
konstruktionsarbete, arbetsledning, produktionstekniskt arbete, kontors-
servicearbete, telefonistarbete, chauüörsarbete.sekreterararbete samt

framgårDet studien det främst kvalificeradede tjänsternaärattav som
andelsmässigt okvalificeradeväxer medan de tjänsterna minskar kraftigt.

förändringEn motsvarande kan konstatera det gällernär arbetetsman
kvaliñkationsnivå. Andelen rutinarbetepersonal med har periodenunder
minskat från till35 15 medan andelen harprocent procentca ca som
självständigt kvalificerat frånarbete har ökat drygt till30 50närmare
procent.

Yrkesstrukturen inom tjänstemannakåren i industrin skiljer sig mellan
företagbranscher och olika storlek på tjänstemannan-sättav samma som

Vid uppdelningdelen. yrkesgruppema i standardtjänster kontors-en av
kvalificeradeservice och arbetsledning, kommersiellttjänster och tek-

blandadeniskt arbete administrationtjänster och data får tillväxt-samt
branscherna kvalificerade60 tjänster och 24 standard-procent procent
tjänster medan den industrin har 40nästan standard-tunga procentex.
tjänster och knappt 45 kvalificerade tjänster. Genomsnittligt förprocent
industrin hälften kvalificeradenågot tjänster.är än De företa-störremer

genomsnittligthar kvalificerade tjänster55 för35 deprocent motgen ca ca
mindre företagen medan dessa har drygt 40 standardtjänsterprocent mot 1 industrin,Tjänster inom
25 för de större.procent SIND 1986:3
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utbildningsstrukturen gäller det bransch- ochOckså det gällernär stor-
Tillväxtbranscherna hade 50närmareleksmönster procentsom ovan.

form utbildning industrintjänstemän medan denmed någon tungaav
övrig industri 20 När det gäller35 och drygthade drygt procent.procent

företageneftergymnasial utbildning skillnaderna ännu större. De störreär
mindre.utbildade dehar också högre andel än

Ökad andel tjänsteköp

sammanfattningsvisavsnitt således konstateraföregående kanFrån man
information inom industrin ochoch ökarbehovet kunskaper attatt av

viktigare.inom industrin blir allt Kunskapsbehovettjänsteproduktionen
tjänstemän totalt samtidigtsig flera dels ökar andelenuttrycktar som-

utbildadekvalificerade tjänster ochförskjutningdet sker mot mermeren
kunskapsintensiva sinabranscherna andelartjänstemän och dels ökar de

tjänsteproduktionen inom industrin ökar såle-industrin. internaDenav
naturligtvis utifrån.skaffa tjänsterna köpa demärdes. Ett sätt attannat att

minstindustrins tjänster ökar inteköp ärMycket pekar på att av -
hjälpkraftiga expansion tecken detta. Meduppdragssektorns påett av

inköp från tjänstesekto-input-outputstatistik konstaterade andelenIUI att
perioden 1982tillverkningsindustrins inköp under 1975totalarerna av -

till produktionsvärdet ökadefrån till 9,9 relation8,5 Iökade procent.
till 1986. Också OECD har under-tjänsteköpen från 5,6 6,5 IUIprocent

fyra tjänsteinkö-industrins tjänsteköp. länder ökadeFörsökt en grupp av
från till perioden 1975omsättningen l2 underandel ll procentavpens -

OECD 1983.1980

Bolagisering och sektorövergångar

framgått tjänstepro-avsnitten har ökande andelde ovanståendeAv att en
produktionen iför hålla igång och ökaduktion nödvändig kunnaär att

utförasproduktion antingenindustrin varusektorer. kanoch andra Denna
företag inom tjänstesektom.företagen själva ellerinternt externtav av

privata tjänstesektoms omfattningstatistiskt kommer den påver-Rent att
företagenvilket industriföretagen i detta avseende. Omkas val görav som

väljer tjänsterna utifrån tjänstesektomi grad köpa så kommerhögre attatt
internt.väljer tjänsterna Utan dende produceraväxa än attattommer

egentligen registreratjänsteproduktionen har ökat kan dåtotala man en
tillväxt i viss mening skenbartillväxt inom tjänstesektom. Denna är en

tjänsteproduktionen inte har ökat.den totalaattgenom
blir följdenförskjutning mellan de olika sektorerna över-Den som av

mindretill tjänstesektom ellerflyttning tjänsteproduktion kan ske merav
industriföretag tillgodoser alltgradvis. Antingen kan den ske att ettgenom

från tjänsteföretagsitt tjänster köp ellerväxande behov genomavmer av
från egenproduktion tillför vissa tjänster övergår entre-att typerman av

språngvis företaget ellerske helaprenad. Det kan också attmer genom
tillhöra tjänstesektom. förstaDedelar det kommer typernaatt avav

tillväxt förtill i ökad efterfrågan och ökadförskjutningar kommer uttryck
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tjänsteföretagen och intekan på När det gällermätas sätt. denannat senare
omfattningen i utsträckningkan uppskattas eftersom regi-dentypen, stor

statistiskt. sektorförskjutningDenna olikakan ske skäl.streras typ av av
Eftersom företag i statistiken registreras inom den bransch till vilkenett
majoriteten produktion tillhör företagdess kanså med blandad produk-av
tion omklassificeras produktionssammansättningkomma dess för-att om

industriföretag inomändras. Ett verksamt både tjänste-är ochsom varu-
därför komma överflyttas till tjänstesektom isektorn kan enda slagatt ett

tjänsteproduktion vissdess föränd-växer över gräns. Denna typom en av
ring ständigt pågående aktiv från företagen.medverkanär Enutan annan

företag,orsak kan delar tillverkningen, läggs nedatt ettvara av ex.
finnstjänstefunktionema Ytterligaremedan kvar. orsak kan atten vara

omorganiserasföretaget så delar det läggs i särskilda bolag, dvs. detatt av
bolagisering.brukar benämndasom man

sektorövergångar I 9 I 98277-

gjorde studie överflyttningen tjänster från industrinSIND 1987 en av av
till tjänstesektorerna under perioden 1977-1982 SIND 1987. Sektor-

fångades iövergångama två För arbetsställen varit registre-steg.upp som
identiskai statistiken båda s. arbetsställen jämfördesrade åren

branschtillhörigheten nyregistreratsde bägge åren. För arbetsställen som
viaperioden 1977- 1982 undersöktes enkät arbetsställetunder en om var

verksamheten funnits tidigare i form.nyetablerat eller någonom annan
förekommer i riktningar.Studien visade sektorövergångar alla Denatt

företagstjänsternafrån industrinflödet går dock till partihan-klart största
försäkring, studien gjordes bedömning-del, bank, uppdrag. Itransporter,

industrin periodenunder 1977- 1982 mellan 18000-22000att tappaten
vilkettill följdsysselsatta sektorövergångar, 25motsvarar procentav ca av

den totala sysselsättningsminskningen. delen dennaDen större strömav -
till företagstjänstema.18000 gick innebärmellan 14000 och Detta att-

sysselsättningstillväxten inom företagstjänster-mellan 40-60 procent av
perioden förklaras sektorövergångar.under kan Räknat på helana av

privata tjänstesektom blir andelen eftersom hushållstjänstemahögre
därigenomminskat företagstjänstemas ökning den privataoch är större än

ökning perioden. 60tjänstesektoms totala under Mellan och 80 procent av
enligt studienprivata tjänstesektoms tillväxt beror på sektorövergång-den

ar.
registerstudie perioden 1982-1985avseende pekar påEn attsenare

minskat efter nettoflö-antal har 1982 ellersektorövergångamas atto. m.
möjligen omstruktureringenkan bero pådet Dettavänt. att var mer

förra perioden oljekriseromfattande resultat ochunder den ettsom av
Till viss del kan dock förbättradeinternationell konkurrens. denökande

bidragit till utvecklingen industridelen iindustrikonkjunkturen ha genom
vuxit. kapitel redovisas också vissa uppgifterföretag I 7blandade om

för uppdragssektom SNI 832. Arbetsställena inomsektorövergångar
registreradegranskades med avseende på de årenuppdragssektom var var

för arbetsställenaTotalt sektorn har 74 med 401980 och 1984. procent av
perioden.nyregistrerats under Endast 19sysselsattade procentprocent av
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företagen fanns i bransch 1980.år Dessa stod dock för 50av samma
sysselsättningen. Direkta sektorövergångar berördeprocent 7av procent

företagen. sektorövergångama till uppdragssektom kom dock i högreav
frångrad övriga delar den privata tjänstesektom frånän varusektorer-av

Endast 2 företagen med 3 de sysselsattaprocent komprocentna. av av
från varusektorema.

Enligt den refererade SIND-studien hade 10 deovan procentca av
sysselsatta i nyregistrerade arbetsställen bytt sektor medan motsvarande

förtal arbetsställen funnits kvar under hela perioden identiskasom ar-
betsställen 2 Om andel nyregi-procent. deantar attvar man samma av

inomstrerade uppdragssektom periodenunder l980- 1988 sektoröver-är
gångar och de kommer från sektorer de identiskaatt så skullesamma som
med kalkyl l4 sysselsättningsökningen förklarasprocenten grov ca av av
sektorövergångar. Emellertid möjligtär det de identiska arbetsställen iatt
högre grad sektorövergångar frånär närliggande branscher och deatt
nyregistrerade sektorövergångama i högre grad bolagiseringarär från varu-
sektorema. Om de nyregistrerade sektorövergångama huvudsakligen

frånkommer varusektorema så kan 22 sysselsättningsök-procentca av
ningen bero på sektorövergångar från varusektom. Omantas uppdragssek-

representativ för företagstjänstemaär förefallertotalttom så det som om
sektorövergångama har spelat mindre roll för tillväxten i tjänstesektomen

80-talet.under
det gällerNär sektorövergångama under 90-talet detär svårt draatt

några bestämda Bolagiseringenslutsatser. strategi har under 80-taletsom
spridits inomsnabbt industrin. flestaDe allra större koncerner har redan
genomfört omfattande bolagisering. Man kan dock inte uteslutaen att

mindreäven något koncerner företagoch bolagiserar sina tjänstefunk-
tioner behovetäven och möjligheterna sannolikt snabbt medom avtar
minskande företagsstorlek. När det gäller de företagenstörre kommer

funktionerockså vissa läggas utomlands. Mycket pekar dockatt på att
strukturomvandlingen kommer fortgå under 90-talet och vissatt att en
överströmning mellan sektorerna kommer äga den blirävenatt rum om
mindre uttalad under 80-talet.än

Produktivitetsutvecklingen
Produktiviteten kanskeär det viktigaste de de mått vilkamedav av man

effektivitetenmäter i näringslivet och i samhället i övrigt. Pâ aggregerad
nivå och på längre sikt är det produktivitetsutvecklingen bestämmersom
den levnadsnivå möjligär uppehålla. Under deatt åren harsom senaste
produktivitetsutvecklingen inom tjänstesektorm kommit alltmer i för-
grunden. tillEtt skäl detta tjänstesektomär har vuxitatt relativt dvs.sett,

allt andelstörre de sysselsatta är verksamma inom tjänstesektom.en Enav
produktivitetsutveckling inom tjänstesektom får då allt störresvag genom-

slag på den totala produktivitetsutvecklingen i samhället och det behövs en
allt kraftigare produktivitetsökning inom varusektorema för kompen-att

den utvecklingen inom tjänstesektorerna. Det framförärsera alltsvagare
två problem brukar diskuteras. Det problemet vilkenär produkti-som ena
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möjligheterna tillvitetsutveckling förväntas sig, detkan dvs. är så attman
nödvändighet inom tjänstesektomproduktivitetsökning med är sämre
huruvida produktivitetsutvecklingen varit läg-problemet gällerDet andra

inominom tjänstesektorerna de varuproducerande sektorerna. Dettaänre
frågan kvaliteten huruvidaaktualiserar på de mått använder ochom man

produktivitetsutvecklingen korrektöverhuvudtaget går pådet mäta ettatt
tjänstesektorerna.isätt

produktivitetVad är

egentligen från industrin.Produktivitet mått härör Det ärär ett ettsom
produktionsresultatet uttryckt i volym tilltekniskt relaterarmått som en

arbetsproduktivi-flera produktionsfaktorer. Oftast brukareller mätaman
arbetskraft,produktionsresultatet till insatsendvs. relaterarteten, avman

kapitalproduktivitet zotalproduktivitet förekommakanelleräven sommen
produktionsresultateti fallet skall relateraOm demått. man som senare

förflera insatsfaktorer mått dessa. Itill så måste ha ett gemensamtman
värdet i kronor ochallmänhet använder då ören som gemensamman

produktiviteten förOckså skall beräknamåttstock. när man en grupp av
Ävenmåttstock. häreller tjänster så måste haman en gemensamvaror

förädlingsvärdet. Med begreppetanvänder värdemått, dvs.ett pro-man
arbetsproduktiviteten ingetduktivitet här annatom anges.avses

förproduktivitetsutvecklingen måste deFör uttrycka ett aggregatatt
värdetoftast hjälp förihop. med deingående delarna Detta görsvägas av

jämföra produktiviteten tidenolika Om skall överkomponenterna. man
prisernaproduktionen. Eftersom relativaproblem värdera deuppstår att

förändras blir indexolika tjänster löpande såmellan produkter och ett
relativpriser bas.flera vilket års använderår beroendeöver man somav

förskjuts.därför kedjeindexOftast använder där basåret löpandeman

produktivitet tjänstesektorernaLägre inom

hjälp-rationalisera i grunden hur mycketMöjligheterna beroendeäratt av
i produktionen. Produktivitetens ökningstaktmedel kan användaman

mycket kapitalutrustning använderbestäms därmed dels hur man menav
teknik Möjligheternasikt främst vilken använder.på lång attmanav

produktioni gällerhjälpmedel allmänhet detanvända är större när av
möjlighetentjänster därmed också ökadet gäller ochän när attvaror

tjänster överhuvudtaget inteproduktiviteten. finns mängd där detDet en
förbättrahjälpmedel förändra eller deanvända tekniska ellergår attatt

symfoniorkestern.ofta citerat exemplet Atthjälpmedel har. Ett ärman
inteframföra operaföreställningklassisk symfoni eller gårspela att enen

för Visserligen kan orkester nå mycketfortare hundra år sedan.än ennu
utvecklingen inomtidigare tekniskafler lyssnare denän grammmo-genom

emellertid i mindrefon videoindustrin. kommer endastoch Detta en
tjänstesek-produktivitetshöjning inomutsträckning registrerasatt som

tom.
tjänstesektomaktiviteterna inom denärEn del attartenstor avav

produktivitetshöjningar möjliga eller önskvärda. Intebegränsade ärendast
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minst inom offentligaden sektorn tjänster vanliga,är dessa särskilt då
omsorgsektorema. lärareAtt med videoapparaterersätts torde inte bli

automatiserad sjukvårdoch hari den mån den inteprövatsaccepterat rönt
uppskattning. Ofta det den personliga tjänstensär kontakten är hu-som
vudinnehåll. Också inom privata tjänstesektomden finns tjäns-mängden

denna Underhållning utbildningoch har pekats Frisör-påter art.av ovan.
taxiverksamhetoch exempel aktiviteterär på andra har haft isom en

oförändradgrunden produktionsteknik under tid.längre När det gälleren
taxiverksamheten finns det möjligen också skäl produktivitetenatt tro att

minskakan trängseln blir framkomlighetenstörre och mindre.attgenom
den här tjänster humantjänsterFör har benämningenanväntstypen av

tekniskatill skillnad tjänster Forsman 1987 i högre grad kanmot som
rationaliseras. Humantjänstema finns inte endast hushållstjänstemabland

också bland produktionstjänstema. Utvecklingsverksamhet, rådgiv-utan
ning och andra konsultverksamhet måste i utsträckning sketyper storav

personliga kontakter. Att göra någon glasklar avgränsning mellangenom
tekniska och humana tjänster inte möjligt eftersomär spännvidden är stor

olika tjänstermellan gäller möjligheternanär det tekniskaanvändaatt
Ävenhjälpmedel rationalisera.och den tekniska utvecklingen inomatt om

städverksamheten varit omfattandehar fortfarandeså det ganskaär en
personalintensiv verksamhet. Likaså har nuförtidenreparatörex. en en

tekniskt utrustning föravsevärt avancerad decennierän några sedanmer
produktivitetsökningen inom nytillverkningen har ökat många gångermen

principI skulle analys kunna få ganskamer. man genom en noggrann en
uppfattninggod produktivitetsökningspotentialen inom olika verk-om

samheter. inteDetta skall dock här.göras
Eftersom möjligheterna till produktivitetsökning mindre inom vissaär

tjänsteområden kommer tjänstersdessa priser relativt prakti-öka latt sett.
frånken leder kraven löntagarna inom produktivitetsökandede sektorerna

få del produktivitetsökningen tillpå kompensationskrav inom sek-att av
obefintligmed eller produktivitetsökning antingentorer svagare genom-

fackföreningama eller marknaden. Konsumenterna måstegenom anpassa
sig till de prisernahögre på något tjänsternasätt. I den mån ärsom
nödvändiga kan de produktionersättas med detta möjligtär ochegen om
eller med varukonsumtion, tvättmaskiner. produktivitets-Ju störret.ex.
skillnaden blir mellan tjänstesektorema,och kommmervaru- mer man

köpa produkter istället för Om det inte finns någraatt attnya reparera.
möjligheter för konsumenten substituera tjänstenden dyrare får hanatt
antingen avstå köpa den eller också priset.betala det högreatt

priserna tjänster relativtAtt på ökar inte konsumtionenbetydersett att
tjänster kommer minska generellt. När det gäller produktionstjäns-attav

insatstjänster till varusektom förhållandet detärtema attex.- -
tjänsten förutgör del kostnaden den industrin produceraren av vara som

förutsättningoch därmed för produktivaär den varuproduktionen ochen
idel detta produktionssystem. Industrins alternativ egenproduktionären

tjänsten väljer frånden köpa den tjänstesektom för dettaatt attav men av
olika skäl lönsamt. främstär Det således hushållstjänstemaärmer som

kommakan minska. tjänster inkomsteleastici-Många har dock högatt en
och kommer fortsätta konsumeras inkomsterna stigernär äventet att om
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samfärdsel brukarFritidstjänster ochrelativpriset går somangesupp.
tjänsterna dennaviktigastetjänster. De typdennaexempel på typ avav

ochbarnomsorgoffentliga sektorn,inom denfinnasdocktorde ex.
sjukvård.

för vissaproduktivitetsökning småtill ärmöjligheternafaktumDet att
iminskar totaltökningstaktproduktivitetensföljdfår tilltjänster att

med dessaarbetskraften sysselsattaärdelallt störresamhället avom en
nödvändigtvis äremellertid inte dettabetydertjänster. Detta att nega-en

konsumenternasefterfrågan speglarförutsättningutveckling. Undertiv att
samhällsekonomisktutvecklingsådanpreferenser kanfaktiska varaen

alltidproduktivitetstillväxt inte kanhögvisar ocksåoptimal. Det att en
produk-inte med detåtminstonehandlingsmålfrämstasamhälletsvara -

idag används.tivitetsmått som

efektivitetsmått.Produktiviteten som
utvecklingproduktivitetens ärintresseradetill attAnledningen äratt av

fungerar produk-väl dånäringsaktivitetema. Hurolikavärderavi vill de
tjänstesektorernainomeffektivitetsmätaretivitetsutvecklingsmåttet som

produktivitetsmâttetinvändningar.väsentliga En ärflerafinns attDet
kvalitetsförändringar. Vär-prisförändringar ochskilja mellanofta inte kan

produktenpåprisökningar berorföljandedärmeddeökningar och attsom
iställetvolymökningar kommerregistreras attbordeförbättras mensom

produktivitetsök-registreradeprisökningar. Denenbartregistreras som
för tjänste-specifiktinte något ärdärför för låg. Detta ärblirningen som

industrin proble-kunskapsintensiva delarna ärförSpeciellt desektorn. av
tjänstebranscheriEmellertid torde det mångalikartat. ex. upp-met -

förändringar.och dessdefiniera produktensvårtdragssektorn attvara-
främst denproduktivitetsmåttet mäterinvändning ärEn attannan

perspektiv detsamhällsekonomiskt ärtekniska effektiviteten. Från natur-
eftersom näringsak-i förgrundenintresse stårligtvis konsumentens som

hanjämför denkonsumtion. Konsumentensyftar tilltiviteten nyttaytterst
frånavståuppofring fårhan göraprodukt med den atthar genomav en

då klarttjänst. ståreller Detköperkonsumtion hannär enen varaannan
produktionsak-uppfyllda förskallvillkorfinns tvådet att enatt som vara

produk-sådanaden producerareffektiv, nämligen delstivitet skall attvara
produce-dels deochharkonsumenternatjänster atteller nyttater avsom

olikatvåskilja mellan ellermöjligt. brukareffektivt Man treså somras
effektivitet dyna-respektive inrenämligeneffektivitet, samtyttretyper av

effektivitet1986. Med inreeffektivitet Johnson attmisk manavser
effektivitetmöjligt medantill låg kostnadproduktionen sker så yttresom

önskemål. Medtillproduktionen konsumentenernasatt anpassasavser
anpassning ochförmåga tilllångsiktigeffektivitetdynamisk avses en mer

respektivestatiskbegreppenendastIbland använderutveckling. man
effektivitet.dynamisk

olikadimensionereffektivitet i allakrävs typerallmänhetI avmen
karaktä-betydelsefulla beroende påmindreellereffektivitet kan mervara

homogenaOm produkterna ärvillaktiviteter de mäta.depå mensomren
viktig. Omeffektiviteteninrevarierande densåproduktionsmetoderna är
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däremot produkterna är heterogena föränderligaoch så den effek-är yttre
tiviteten och den dynamiska effektiviteten särskilt betydelsefulla.

Det produktivitetsmått oftast används mäter endast inre effek-densom
tiviteten. Eftersom tjänstebranschermånga kännetecknas heterogenaav

föränderligaoch produkter detär produktivitetsmåttetgängse därför inte
särskilt lämpligt för dessa verksamheter. effektiviteten,Den dvs.yttre att

aktivitet tillär anpassad konsumentens önskemål eller kommernytta,en
till uttryck konsumentens vilja betala för eller tjäns-attgenom mer varan

Genom deflatera prisförändringamabort i produktivitetsindexetten. att
deflaterar också förändringarnabort i effektiviteten.den Dettayttreman
kan effektenden samhällsutveckling med lägre produktivitets-attge en en
utveckling kan samhällsekonomiskt effektiv utvecklingänvara mer en

högre produktivitet.med viss meningI därförär produktivitetsmått iett
priserlöpande bättre mått på den effektiviteten.totalaett

produktivitetenHar minskat eller ökat tjänstesektomi

En invändning inte är principiella karaktärannan som utanav samma mer
praktisk statistikenär tjänstesektomöverart bristfällig.att är Dettaav

sammanhänger dels med metodproblemen är störreatt också med detmen
faktum tjänstesektorema hittills mindre intresseatt rönt deän varuprodu-
cerande sektorerna. Den bristande statistiken gör de officiella produk-att
tivitetsberäkningama inom Nationalräkenskapema saknar trovärdighet.

vissaInom sektorer de finansiella företagen saknas produktivitets-- -
mått. Man istället frånutgår antagandet produktiviteten ökar 2medatt

år. När det gäller vissa hushållstjänster,procent utgår frånper anta-man
gandet produktiviteten oförändrad.är För övrigaatt sektorer saknas kon-
sistenta mått på produktiviteten.

Tjänsteförbundet 1989 har analyserat NR:s beräkningar följan-och ger
de beskrivning situationen. Enlig försämradesNR produktiviteten iav
näringslivet totalt år 1988 och detta beror tjänsteföretagen,på främst de
expanderande branscherna, Uppdragsverksamhet produktivitetex. vars
försämrades med 7 Före 1985 finns för uppdragssektom ingaprocent.
mätningar. periodenFör 1985-1987 NR produktivitetsök-anger en svag
ning 0,7pá år.procent per

avTjänsteförbundet har gjort beräkningar produktivitetsutveck-egna
lingen inom Uppdragssektom hjälpmed SCB:s finansstatistik. Dennaav

konsistent iär den meningen produktions- och sysselsättningsuppgifteratt
finns för företag. Beräkningarna skiljer sig frånmarkant NR:s.samma
Under perioden 1980-1987 ökade produktiviteten inom Uppdragssek-

imed genomsnitt 5 år.tom procent per
Slutsatsen måste bli det omöjligtär dra några säkraatt slutsatseratt om

produktivitetsutvecklingen inom vissa tjänstebranscher. Det därmedär
inte heller möjligt göra några säkra bedömningar privataatt över den
tjänstesektoms totala produktivitetsutveckling, även det för vissaom

finnsbranscher säkrare mätningar. När det gäller uppdragssektoms ut-
veckling förefaller viss enighet finnas produktiviteten åtminstoneattom
ökat 80-ta1et.under revideradeNya siffror från Nationalräkenskapema

ökning produktiviteten för flestade åren pá 80-talet. När detanger av
ökningstaktengäller förefaller finnasdet för gissningar.utrymmemer
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produktivitetsmätningarBehovet av
korrekt uppskattade problemenvisar klart påovanstående attDet stora

visar ocksåinom tjänstesektorn. Detproduktivitetsutvecklingen att pro-
beskriva idefinieras inte kanochdet mätsduktivitetmåttet såsom ensamt

effektivt och dessutvecklas på sättsamhälletutsträckningvilken ettsom
kvalificerad, komplicerad ochminskareffektivitetsmåttvärde mersom

produktivitets-vissa branscher kanproduktionen blir. Inom ettheterogen
definie-aldrig kaneffektivt eftersom produktenaldrig blisannoliktmått

arbetstimme.oftadebiteringenkonsultbranschen skerInom t.ex. perras.
produktivi-viktigare mått ännaturligtvis lönsamhetenföretagen ärFör ett

effek-företagets inreföranvänds mätaproduktivitetenäven attteten, om
konsumenter-förmåga speglaprissystemet hartivitet. Om atttror attman

efterfördela produktionsresursernakorrektoch på sättönskemål ettnas
i samhällsekono-tillräcklig ocksålönsamheten mätaredessa så är etten

marknadsimper-Erfarenhetsmässigt dockperspektiv.miskt attvet man
formeroligopol eller andramonopol ellerförekommer,fektioner avex.
fråninformation, Förotillräckligbristande konkurrens, attetc. sam-man

marknadsimperfektioner så måstekorrigerasida skall kunnahällets man
vidtagamöjligheteromfattningochdesskunskap attdock ha samtartom

dockutveckling. Möjligheterna tordeeffektivaretilllederåtgärder ensom
produktivitetsmåttetsgällerdetpå sätt näri avseendendessa somsamma

ochheterogenakännetecknasi de branschereffektivitet sämre avsomvara
specifik kunskap tordeavsaknad sådansvårdefmierade produkter. I av

åtgärdereffektivitet ochpådet bästa måttetföretagens lönsamhet utgöra
restriktio-undanröjer olikafunktionssätt ochmarknadensförbättrarsom

ekonomisk-politiska åtgärderna.effektivastedener
lönebild-förproduktivitetsmåttet dess betydelseaspekt på ärEn annan

produktivitets-nivåframhållits det på aggregeradtidigare ärSomningen.
levnadsnivå och därmedbestämmer denutvecklingen i samhället som

löneutvecklingstaktenmöjligt uppehålla. Omlönenivå det ärockså attsom
i allmänhetproduktivitetsutvecklingstakten blir resultatethögre änär

för depriserna för kompenseraföretagen höjerinflationökad när att
därför löneutveckling-inflationundvika måstekostnaderna. Förökade att

produktivitetsutvecklingen.överstigaprincip inteii samhälleten
problem.tjänstesektornväxandekan densammanhangI detta ettvara

mängdfinns inom tjänstesektorntidigare detframhållits storSom en
Symfo-produktiviten begränsade.ökamöjligheterna äraktiviteter där att

tillMöjligheternatidigare exempel.frisörenochniorkestern togs som
ii varusektorerna äni allmänhetproduktivitetsökning således störreär

produktivitetsökningemellertid densikt måstePå långtjänstesektorema.
tjänstesektoremainominte skervarusektorernainomsker men somsom

till utveck-del. Eninom sektorernasysselsatta dedeockså komma senare
inomlöneutvecklingen hos de sysselsattalevnadsnivån ochling där en

inom sektornproduktivitetsökningen endast densektor bestäms egnaav
utsträckning konkurre-iolikaeftersom de sektorernainte tänkbar storär

produktionsresurser.sammarar om
inom vissa varusektorer måsteproduktivitetsutvecklingenDen högre

allmänhettill övriga sektorerna. lspridas också desåledes på något sätt ut
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är denna spridningsprocess inflationsdrivande. Om förutsätter attman
löneökningen skall densamma inom varje sektor så måste förvara att
inflationselfekter skall undvikas löneökningen begränsas till den nivå som

produktivitetsökningen imotsvarar den sektor har den svagastesom pro-
duktivitetsökningen. Under sådana omständigheter sker dock ingen ut-
spridning produktivitetsvinstema. Det enda sätt sådan utsprid-av som en
ning produktivitetsvinstema skulle kunna ske inflations-av utan att vara
drivande prissänkningarär inom de sektorer har snabbaregenom som en
produktivitetsutveckling.

En viss utspridning produktivitetsvinstema sker också pris-av genom
sänkningar. I utsträckning sker dock utspridningenstor kompensa-genom
tionskrav i löneförhandlingar för de anställda eller prisökningar för egen-
företagare. Inflationseñektema utspridningsmekanismen beror flerapåav
faktorer, där arbetsmarknadsläget är betydelse eftersomstor det påver-av
kar i vilken utsträckning löntagarna i sektorer med produktivitetsvinster
kan tillgodogöra sig produktivitetsvinsten.

Om löntagarna inom dessa sektorer kan tillgodogöra sig delstoren av
produktivitetsvinsten så kommer löntagarna inom andra sektorer utan
eller med mindre produktivitetssökning kräva kompensation. Storle-att
ken inflationselfektenpå kommer då bero på skillnaderna i produktivi-att
tetsnivå mellan olikade sektorerna på storleken på de olika sektorer-samt

Om sektorerna med produktivitetsutveckling växer andelsmässigtna. svag
falletär med tjänstesektom så ökar den potentiella inflations-som- -

effekten. Man kan tjänstesektomssäga storlek hävstångsejfêktharatt påen
inflationsutvecklingen. Om vi har liten varusektor med produk-storaen
tivitetsvinster och tjänstesektor med små produktivitetsvinsterstor ochen

löneutvecklingen produktivitetsutvecklingenmotsvarar inomom varusek-
fårså kraftig inflation. Om vi däremottorn har varusektor ochstoren

liten tjänstesektor blir inflationseffekternaså begränsade.en mer
Slutsatsen blir med växande tjänstesektoratt så blir problemeten att

fördela produktivitetsvinstema allt vikt.ut större Löneutvecklingstak-av
imåste högre grad bestämmasten produktivitetsutvecklingen inomav

tjänstesektorema. I detta perspektiv framstår behovet korrekta mät-av
ningar produktivitetsutvecklingen inom tjänstesektorema alltav som mer
betydelsefullt.

Regional utveckling
Ett område särskilt intresseannat när det gäller tjänstesektomsav utveck-
ling är den regionala utvecklingen. Den privata tjänstesektoms utveck-
lingsmöjligheter under 90-talet kommer i utsträckningstor beroendevara

tillgången till kvalificerad arbetskraft. Förav utvecklingsmöjlighetemaatt
skall kunna tillvara är det viktigttas den regionalaatt anpassningen av
arbetskraftsutbud och arbetskraftsefterfrågan är god. Samtidigt tjänste-är
sektom det område inom vilket sysselsättningstillväxt främst kan kom-en

ifråga. I regionalpolitisktett perspektiv är det därförma viktigt syssel-att
sättningstillväxten får acceptabel regional profil.en
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tillkoncentrationkraftigkännetecknastjänstesektomprivataDen enav
År isysselsattade50fanns1985 närmare procentstorstadsområdena. av

Storstockholmsområdet. Kon-i30storstadsomrádena procentcavarav
före-gällersärskilt kraftig detnärstorstadsomrádena ärtillcentrationen

olika regionersförändringen iandelenvisastabell 4.1tagstjänster. I samt
1980 ochmellan årentjänstesektorerolikasysselsättningen inomandel av

statistikun-främstavseddinteCFAREftersom ärenligt CFAR.1988 som
tolkningen.vidiaktasförsiktighetvissdockderlag måste

sysselsättningen mellan 1980 och 1988.andelregionersolikaiFörändringenTabell 4.1 av
Procentenheter.

i1988samtliga anställda årRegioner Andel procentav
Övriga priv. TotaltKommuni- Produk-Distri-
tjänstertions-kations-butions-

tjänstertjänstertjänster
1-97 92,94,95 SNI8 SNISNISNISNI 6

22,530,738,629,028,7länStockholms
16,6Östsverige 15,613,312,113,5
9,06,45,97,17,7Sydöstsverige

13,312,113,1 11,113,5Sydsverige
19,018,016,719,919,9Västsverige

8,6 9,46,98,07,9Mellansvergie
4,54,23,04,83,9NorrlandNedre
5,7Övre 4,66,0 4,54,9Norrland

100100100100100Riket totalt

och 19881980Regioner Förändring mellan åren

0,6-0,61,91,90,8Stockholms län
-0,6Östsverige 0,4-0,5-0,2-0,5

0,10,40,10,00,2Sydöstsverige - -0,81,01,7-0,8-0,4Sydsverige -- 0,20,10,60,50,4Västsverige ----
-0,50,70,4-O,3-0,4Mellansvergie

0,60,5-0,40,0-0,2NorrlandNedre
0,7Övre 0,60,7-0,20,3Norrland
0,00000Riket totalt

anställdminstarbetsställenmedvidanställdaAntal en
1988.1982och1 mellanFörändring

ÖrebroÖstergötlands, län.VästmanlandsochÖstsverige Södermanlands,Upplands,3
Gotlands län.ochJönköpings,Kronobergs,KalmarSydöstsverige

län.MalmöhusKristianstad ochBlekinge,Sydsverige
län.SkaraborgsochBohus,AlvsborgsGöteb.Hallands,Västsverige o

Gävleborgs län.ochKopparbergsVärmlands,Mellansverige
Jämtlands län.Västernorrland ochNorrlandNedre

län.NorrbottensochVästerbottensNorrlandOvre
Källa: CFAR

anställ-de30har närmareStockholms län procentvisarTabellen avatt
andelklartdärmed störreochtjänstesektomprivatainom den avda en
andelenSärskilt hög äranställda.samtligaanställda äntjänstesektoms av

finns ianställdade40där närmareproduktionstjänsterna, procent avav
andelhögreregionerundantagsfall andraharilän. EndastStockholms av

Sydsverigeoch ärVästsverigesamtliga anställda. Itjänsteanställda än av
distributionstjänstema,i Västsve-forhögretjänsteanställda någotandelen
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rige Övregäller detta också kommunikationstjänstema. I Nedre och Norr-
tjänsteandelenland är inomhögre kommunikationstjänsterna. l Väst- och

Sydsverige naturligtvisär det Göteborgs respektive Malmöhus län harsom
hög andel anställda inom tjänstesektorema och dessa län redovisadesom

skulle andelama anställda inom tjänstesektoremaseparat högre.vara
Sammantaget visar dock tabellen storstadsområdena har stark do-att en
minans det gäller privatanär den tjänstesektoms lokalisering.

Denna dominans visar inte heller några tecken minskapå totaltatt sett.
I den nedre delen tabellen visas Förändringen i andelama mellan årenav
1980 och 1988 1982-1988 för kommunikationstjänstema. Totalt sett
har Stockholms län Norrland och Sydöstsverige ökat sina andelarsamt av

Östsverigesysselsättningen Sydsverige,medan Mellansverige mins-samt
sina.kat periferaAtt de regionerna har ökat sina andelar förklarastorde av

främstdet i regioner funnitsdessa ledig kapacitetatt kunnat utnyttjatssom
i konjunkturuppgången.

Stockholms län har sinökat andel den totala sysselsättningen 0,6medav
procentenheter ökningen inom kommunikationstjänsterna ochmen pro-
duktionstjänstema är gånger ingåendeså Mer analys visar docktre stor. att

främstdet försäkringsbranschenär bank- och för den storasom svarar an-
delsökningen inom produktionstjänstema. Stockholms läns andel av sys-
selsättningen inom bankerna har ökat övrigamedan alla regioner fåtthar

minskad andel. När det gäller uppdragstjänster så har Stockholmsre-en
gionen däremot minskat andelsmässigt under 80-talet. Detta gäller de
flesta delbranscher inom uppdragssektom och både förstaunder och sena-

delen 80-talet.re av
Syd- och Västsverige minskathar sina andelar den totala sysselsätt-av

ningen. Minskningen inom produktionsstjänstema kommunika-samt
tionstjänstema dockär större än den totala minskningen medan distribu-
tionstjänstema visar mindre andelsnedgång. I Västsverige visaren upp-
dragssektom andelsökning ioch Sydsverige andelsminskning.en en

Östsveriges andelsminskning fördelar sig jämtnågorlunda olikadeöver
branscherna, dock har de övriga privata tjänsterna ökat sina andelar.
Eftersom Stockholms län visar utveckling, dvs. minskad andelmotsatten

övrigade privata tjänsterna, ligger det tillnära hands tolka dettaattav
övrigade privata tjänsterna har frånatt trängts Stockholmsre-som ut

gionen till de omgivande länen. Eftersom flera dessa tjänstebranscherav
städning,tvätt, okvalificeradeetc är och personalintensiva har de besvä-

mycket arbetskraftsbrist under 80-talet och utträngningrats bordeav en
därför naturlig utveckling, förlängning den undanträng-vara en som en av
ning industri skett under lång tid. förefallerDet främst tillav som vara
Öst- och Mellansverige denna undanträngning sker. Mot detta kansom

emellertid invända motsvarande undanträngning förefaller haattman en
ocksåägt det gällernär de kvalificerade uppdragstjänstema.rum mer

Huruvida detta effektendast konjunkturuppgångenär eller etten av mer
långsiktigt fenomen kan först efterbesvaras granskning.en noggrannare

ÖstsverigesMellansverige hafthar utveckling liknande bank-en men
och uppdragssektom sinahar ökat andelar rikets sysselsättning. Sam-av

Öst-manlagt har andelsminskningen i och Mellansverige varit mindre
inom tjänstesektorema tjänsteandelenän totalt och därförtorde ha ökat
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regioner i riket för periferai dessa totalt. Det gäller deän motsattamer
Sydöstsverige Norrland.regionerna har den totala sysselsättning-Härsamt

ökningen mindre inom tjänstesektoremaandelen ökat totalt.är änmen
därför ökning i tjänsteandelen övriga regioner.De torde ha lägre änen

före-Anmärkningsvärt regioners andel uppdragstjänstemaär dessaatt av
Övrefaller speciellt iha ökat, mycket Norrland.

visar bild koncentration lokali-Sammantaget tabellen ökaden av en av
seringen tjänsteföretagen till mellansverige främst Stockholms-och dåav

visserligenperiod studerats i tabellen prägladområdet. Den ärsom av en
konjunkturuppgång förmår inte huvudintrycketstark detta skymmamen

kraftiga dominans inom tjänstesektomStockholmsområdets redanattav
förstärkas.håller på att

innebär fortfarande regionalpoli-Tjänstesektoms utveckling således ett
i tidigare i föreslagittiskt problem. SIND har LU och andra sammanhang

för förbättra förutsättningarna för tjänsteföretagen imängd åtgärder atten
förslagen finns förbättradeBland bl. möjligheterstödområdena. att av-a.

vinstmedel till resultatutjämningsfonder för tjänsteföretag i stödom-sätta
möjligheter regionalpolitiskt förrådena, använda stöd byggandetatt av

för immateriella investeringar, sysselsättningsstöd förkontorslokaler och
utvecklingsinsatser i i i utanförstödområdena och skogslänenstörre orter

till medflyttning anhöriga istödområdena stöd till nyckelpersonersamt av
företagen.

förslag genomförts. införtsdessa har del Bl. har tillAv redan stöden a.
medflyttande till etablering tjänsteföretag i utanförstödsamt orterav
stödområdena. regionalpolitiska kommittén föreslårDen dessutom en
utökning medflyttandestöd stöd till produktutveckling och mark-samtav
nadsföring. Kommitten föreslår dessutom andra åtgärder kan hasom

indirekt effekt tjänsteföretagens förutsättningar periferadirekt eller i depå
regionerna, sysselsättningsstöd till privata tjänstesektom,bl.a. den stöd

utbildning,till kultur och m. m.
regionalpolitiska till tjänsteföretagen olikaUtöver de stöden pågår på

försök aktivt tjänsteföretagens lokalisering.håll påverka Aktörer äratt
arbetsmarknadsdepartementet, SIND, länsarbetsnämnder och en-ex.

syftarskilda SINDs verksamhet till avlänka tjänsteproduk-kommuner. att
från Stockholmsområdet till i förstation hand stödområdena samt att

regionala utvecklingen privataunderlätta den den tjänstesektom. Inomav
lokaliseringssamrådsverksamhetenför 300 företag kontak-harramen ca

främst mindre Stockholmsföretagoch medelstora arbetar medtats, som
kvalificerad uppdragsverksamhet. tiotal företag etableratEtt dessa harav

inom ytterligarebyggt verksamhet stödområdena och medeller ut ett
förs diskussioner.tjugotal konkreta
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kommunikations-Distributions- och
utvecklingtjänsternas

kunskapsñrmedlare mellancentral rollPartihandeln har somen
två faktorer90-talet detåranvändarleden. Underproduktions- och

denför partihandelnsärskild betydelsekommer att vara avsom -
EG:s inre marknadutvecklingendatoriseringenfortgående samt av

detaljhandelnsammanhang. Inomblir i dettarollSverigeshuroch
butiks-lbretags- ochriktning ökadutveckling i motkan man se en

olika butiksformer ärAvdetaljhandelsgrupper.flestainom destorlek
restaurangbran-ochHotell-servicebutikerna ökar.främstdet som

riktningpåverkas isikt kommapå kortbör attschen ogynnsam av
dockPå lång sikt bordeinom skattesystemet.görsförändringar som

privatautveckling, dels ökadefåbranschen kunna genomgynnsamen
iyrkesstrukturförändraddelsfritid ochoch ökadinkomster genom

kontaktbe-produktion medtjänsteintensivriktning mot meren mer
tjänsteresande.ochhov

följd kon-vuxitåren godstransporternaharDe senaste en avsom
iutvecklingfå ävenkanjunkturuppgången. Järnvägen gynnsamen

med högt värdepå produkteravstånd ochPåfortsättningen. korta
Flygfrak-från järnvägen.marknadsandelarlastbilstrafikentorde ta

avsevärt. Persontransporternaökaockså kommakan attantasten
delstrañkpolitiska beslutpå de tasberoutveckling kommer att som

bilåkandet i storstädernaförrestriktionereventuellagällernär det
underhåll. Främstutbyggnad ochkollektivtrafikensgälleroch när det

räknarPostverketkommer öka.långväga resandet attdetär det som
Ävenrationalisering.fortsattochkonkurrensmed ökat omen

sysselsättningenområdet kanexpansivtinomverkarpostverket ett
ljusare.utsikternaTeleverket äroñrändrad. Förblidärför komma att

på 90-talet. Införandetförändringarstår införTelemarknaden stora
med-internationalisering kommer attavregleringar ochteknik,nyav

internatio-på nationella ochbåde denkonsekvenser,omfattandeföra
marknaden.nella

bedömningarnaFörutsättningar för

för enskildautvecklingsförutsättningamadiskuterasföljande kapitelI
möjligtinte varittjänstesektom. harprivata Detinom dendelbranscher

utvecklingVissa branscherlika djupt i alla branscher.trängaatt varsner



framöver kan särskilt betydelsefull har därför fått ingåendevara en mer
behandling. Detta gäller bank- och försäkringssektom uppdragssek-samt

Flera faktorer bl. föreståendetom. den EG-integrationen den teknis-a.- ,ka utvecklingen, avregleringar, gör osäkerhetenatt utveck-m. m. om-
lingen under 90-talet är Att göra olikastor. på variabler fram tillprognoser

Ändåsekelskiftet därförär vanskligt. har här gjort bedömningar syssel-av
sättningens utveckling inom olika tjänstesektorer, främst försökettsom

sammanfatta effekternaatt de olika utvecklingsförutsättningarav som
föreligga. Det bör dock påpekas bedömningama intesynes att grundar sig

på kvalificerade och konsistenta prognosmetoder osäkerheten isamt att
många branscher är tillDe exaktastor. för år 2000 måstesynes prognoser
därför förses med osäkerhetsintervall.

Bedömningama baseras på vissa förutsättningar vad gäller den allmän-
ekonomiska utvecklingen, bl. BNP-utveckling i nivåna med dena. en som

förelegat på 70- och 80-talen. 1 övrigt förutsätts inte omfattande oba-att
lanser uppstår. Bedömningama har gjorts fristående från de bedömningar
och kalkyler görs LU:s huvudrapport eller i bilagorandra tillsom LU. En
förutsättning är också intedet sker omfattande förändringatt i rollför-en
delningen mellan den offentliga och den privata sektorn. Bedömningama

de enskilda branscherna frånutgår gruppering branschernaav ien av
distributionstjänster, kommunikationstjänster, produktionstjänster samt
övriga Somtjänster. framgått tidigare i kapitel 2 är detta mycketen grov
gruppering, där de första kan betecknas företagstjänstertre grupperna som

Tabell 5.1 Sysselsättningår 1987 ñr årsamt 2000.prognos

Antal sysselsattai 1000-tal
SNR Bransch 1987 2000

Distributionstjänster 603,3 645
61 Partihandel 199,3 215
62 Detaljhandel 314,2 330
63 Restaurang,hote11 89,8 100
Kommunikationstjänster 289,1 315
7100 Samfärdsel 215,2 235
7210 Post 54,5 557220 Teletjänster 19,4 25
Produktionstjänster 335,4 510
81 Bank 72,7 7582 Försäkring 22,4 25
83,84 Fastighetsförvaltning 57,3 60
85 Uppdragsverksamhet 183,0 350
Övriga tjänster 304,7 349
92 Renhållning 43,5 5093 Undervisning, vård, 118,9 148m. m.94 Rekreation, kultur 46,5 56
95 Reparationer, tvätt,

personliga tjänster 95,8 95
Totalt 532,51 1819

Källa: Nationalräkenskapema, SIND
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hushållstjänster. tabellI 5.1huvudsakligendenoch somgruppensenare
1987åri olika branschernasysselsättning deproduktion ochredovisas

isysselsättningen tabellenhargällerdetnationalräkenskapema. Närenligt
sysselsättningsnivåer 2000årmöjligabedömningarinfogats deockså av

nationalrä-sektomivå detärenskilda branscher. På grövreförgjortsom
analysredovisningama. Förförligger till grundkenskapsuppgifter avsom

före-från centralauppgifter SCB:sbranschnivå harfinareutvecklingen på
gällerfrämst detnärCFAR använts,arbetsställeregisteroch upp-tags-

gjorts tillöversättningfalli dessaaggregering har dockViddragssektorn.
nationalräkenskapsnivåer.

Handel
År 1987olika tjänstesektorerna.deden störstaHandelssektorn är varav

500drygtNationalräkenskaperna tusenenligtsysselsattamedelantalet
300änpartihandel och något tuseninom200knappt tusen mervarav

detaljhandel.inom
ingåendepubliceratnyligenharutredningsinstitut HUIHandelns en

utveckling frammöjligautvecklingsforutsättningar ochhandelnsstudie av
bedömningar byg-1989. HUI:sutredningsinstitutHandelns2000till år

tillväxttaktenförutsättningar, bl.a.ekonomiska attvissa allmänapåger
första delen.denunder90-talet änandra delendenunderblir högre av

främst80-talet,underbli snabbare ännågotbedömsBNP-utvecklingen
utvecklingkonsumtionensprivata90-talet. Dendelenunder den avsenare

90-talet ochförsta delenunder80-taletunderbli lägre ändockbedöms av
investeringarnaHUlDäremotandra delen. attdenunder trorhögrenågot

under 80-talet.bli högre änkommer att
påverkatfaktorerpartihandel påpekar HUI tregällerdetNär som

datoriseringen,decennierna transportut-deutvecklingen under senaste -
förbättradedatorisering ochGenomränteutvecklingen.vecklingen och

lagerhållning.minska behovetblivit möjligtdethar att avtransportsystem
trendenefter 1980 hari allmänhetlagervolymenökade1980Före men

det90-talet ärUnderminskat.desssedanlager harpartihandelnsochvänt
partihandeln. Denförbetydelsekommerfaktorer enatvå att avvarasom

utveckling-faktornandra ärdatoriseringen. Denfortgåendedenfaktorn är
sammanhang.iblir dettaSveriges rollmarknad och hurinreEG:sen av

mellanlagerbehovvisstkaninre marknadeni denSverige deltarOm av
fråndirektbetjänasSverigeikunderi Sverigefalla bort attt.ex. genom

mellankunskapsförmedlarecentral rollPartihandeln harutlandet. somen
följdfått tillenligt HUlhar attDettaanvändarleden.produktions- och

servicegrad. Manökadriktningiförändrasroll motpartihandelns en
framåtintegration bådetilltendens motfinnsdetocksåkonstaterar att en

producentledet.bakåtdetaljistledet och mot
delarför olikaHUlsamband görhistoriskabasis avPå prognoserav

volym-med90-talet räknarförsta delendenpartihandeln. För enmanav
till 2,9stigatillväxtenDärefter beräknasår.1,6utveckling på procent per

produktivi-det gällerNär90-talet.halvanandraunderårprocent avper
innebäravilket skulleförutsesservicegradökadtetsutveckling så kan en
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personalbehov.ökat Samtidigt kan etfektivitetsvinstema ökad datoran-av
vändning bli större. För perioden fram till 1994 räknar HUI med en
produktivitetsökning inästan nivåär med produktionsökningen ochsom

sysselsättningsökning intemed fullt halv år. För denen procenten per
delen 90-talet räknar HUI med snabbare produktions- ochsenare av en

produktivitetstillväxt vilket skulle kunna ökning arbetskraftsbe-ge en av
hovet på knappt år, uttryckt i antalet sysselsatta.procenten per

detaljhandelnInom konstaterar HUI utveckling i riktning ökadmoten
företags- och butiksstorlek inom flestade detaljhandelsgrupper. Däremot
minskar filialer.andelen Inom varuhushandeln cityvaruhusenhar typav

ÅhlensDomus och förlorat mark medan stonnarknadema utanför städer-
har expanderat. Totalt har kooperationen ökat sin marknadsandelna

inom varuhushandeln. dagligvaruhandelnInom har de frivilliga kedjorna
ICA och VIVO expanderat på bekostnad friståendede butikerna.av- -

Dagligvaruhandeln domineras de handelsblockenstort och destoraav
fristående dagligvarubutikema har endast något 3än procentmer av
omsättningen. olikaAv butiksfonner främstdet servicebutikemaär och
trafikbutikema servicebutik i samband med bensinstation ökat.som
Supennarkets har haft oförändrat antal butiker mindreett medan och
medelstora butiker minskat antalsmässigt.

basisPå ekonometriska skattningar historiska samband HUIav görav
för enskilda olikaAv de iprognoser denvarugrupper. varugruppema

inhemska konsumtionen fritidsvarorär det och ökatransporter antassom
snabbast medan dagligvaroma och alkoholhaltiga drycker får den minsta
ökningen. HUI räknar med den totala privata konsumtionenatt kommer

öka med latt år under perioden 1990-1994procent och med 2,5per
under perioden 1995-2000.procent Uttryckt på delbranschnivå inom

detaljhandeln dagligvaruhandelnHUI kantror öka 0,4att med procent per
år under perioden 1990-1994 och med 1,6 under periodenprocent
1995 -2000. varuhushandelnFör är motsvarande tal 0,1 respekti-procent

4,1 för sällanköpshandelnprocent 1,4 respektivesamt 4,1. Detve är
således sällanköpshandeln öka snabbast. Totalt detaljhan-antas antassom
delns omsättning öka med 0,4 förstaunder den periodenprocent och med
2,6 under denprocent senare.

Enligt HUI finns det mycket förtalar den dämpning produk-attsom av
tivitetstillväxten ägt under 80-talet sammanhänger med densom rum
ökade graden manuell betjäning inom livsmedelshandeln. HUI bedö-av

den betjäningenmanuella kommeratt öka i sjunkandemer att men en
takt. Produktiviteten därförkan stiga något vilket under perioden 1990-
1994 kan medföra oförändrat arbetskraftsbehov.ett På grund av semes-

förlängning kan dock ökningtems antalet sysselsatta bli nöd-en svag av
vändig. För den delen 90-talet bedömer HUI sysselsättnings-senare attav
ökningen inom detaljhandeln inte överstiger år.procenten per

Hotell och restaurang

Hotell- och restaurangsektom sysselsatte år 1987 75 000 årsanställdaca
enligt branschföreträdare och knappt 90 000 sysselsatta enligt NR. Beroen-
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sysselsättningenfaktiskadeni branschen ärdeltidsarbetemycketde på
tredjedelar.för tvåståtordesysselsattade restaurangernaosäker. Av ca

kedjorfåtaldominerasrestaurangbranschen storaettochhotell-Både av
70-talet hadeföretag. Undermindreantalfinnsövrigtioch stortett

lågtefterfrågan. Trotsvikandeutveckling med ettbranschen en svag
sysselsättnings-snabbare80-taletunderdockkapacitetsutnyttjande har en

ochtjänsteresandedels på ökatberortill stånd. Dennakommitökning
viktigastekanskedenocksådetkonferensverksamhet attökad ansesmen

placerings-näringslivetssig igrundarkapacitetsutbyggnadorsaken är som
lönsamhetrelativt lågefterfrågan. Trotsmarknadensänbehov ensnarare

överkapacitetvissefterfrågan ochänkapaciteten byggtshar ut enmer
i branschen.varitProduktivitetsutvecklingen hari nuläget.finns svag

förändringarriktningipåverkaskommerBranschen att avogynnsam
hotell- ochpåökadebl. deninom skattesystemet,görs momsena.som

fåbranschen kunnadocksikt borderestaurangtjänster. På gynnsamen
fritid och delsökadinkomster ochprivataökadedelsutveckling, genom

tjänsteintensivriktningiyrkesstrukturförändrad mot pro-merengenom
finns detEmellertidtjänsteresande.ochkontaktbehovduktion med mer

riktning. På skatteom-negativibranschenpåverkakanfaktorerockså som
förbegränsning avdragsrättenhöjningföreslagitsharrådet avmomsen,av

måltidssubventioner.beskattningföretagenförhotellkostnader samt av
efterfrå-bidra tilldettakonjunktur kanvikandemedTillsammans svagen

därförföretag kanutslagningviss90-talet. Enförsta delenunder avavgan
uteslutas.inte

med drygtökasysselsättningen kunnabedömdestidigare LU en pro-I
långsam-någottordei branschentill nulägethänsynMedår. encent per

sysselsättningsökning pårimlig. Medförefallautveckling enenmermare
år100000sysselsättaskulle branschenår personerknapp procent caper

2000 .

Transporter

investe-trafikverken utarbetaåtregeringens uppdragmedsamband attI
föri formframtagit underlagTransportrådetharringsplaner prognoserav
tillsekelskiftet ochfram tillutvecklingen gods- och persontransportemaav

redovisas bygger pånedan2020. till vissa delar ettPrognosernaår som
sig tillansluterutvecklingekonomins totala närmastantagande somom

konsumtionen. harnivå Dettalägre påmellanaltemativ, medLU:s men en
utveckling.persontrafikensför antagandenabetydelse om

Godstransporter

kraftigstadig ochhaftefterkrigstidenunderharGodstransponema en
kraftigastvuxit70-talet. Denmittenvidavbrötsuppgång somgrenavsom

varit1974sedanUtvecklingen harlandsvägstransportema.de långvägaär
kraftig volym-haftdockUtrikessjöfarten harfluktuerande.och ensvag Trafikutveckling ochårenskedde. Deåterhämtning senastevisstill 1982 dåframminskning en Rapporttrafikprognoser,

konjunkturuppgång-följdvuxit Transportrådettransportarbetet 1989:5,emellertidhar avsom en
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Utrikestrafiken har vuxit och särskilt då utrikes lastbilstrafik.mesten.
Också järnvägen har ökat marknadsandelama under 80-talet.

Järnvägen bedöms kunna få utveckling i fortsättning-ävenen gynnsam
förutsättningEn dockär anpassning sker till de krav denatten. som

materialadministrativa utvecklingen inom näringslivet ställer. Bland de
delmarknader järnvägendär kan komma finnsutvecklasatt t.ex system-

och specialtransporter,massgods- kombitrafiktransporter, och långväga
lasttrafik. faktorerAndra påverkar järnvägens utveckling är eventuel-som

åtgärder riktas miljö-transportområdet eller energiskäl,motsom av
Öresundsbro,utbyggnaden jämvägama i övriga länder, byggandeav av

På korta avstånd och på produkter med högt värde lastbilstra-tordem. m.
fiken marknadsandelar från järnvägen. materialadministrativaDenta ut-
vecklingen inom industrin liksom teknisk utvecklingspotential last-en ger
bilstrafiken konkurrensfördelar. Lastbilstrafiken liksomtorde järnvägen
också kunna marknadsandelar från sjöfarten. Flygfrakten kanta också

komma öka avsevärt. Flyget står dock 1987antas att ännu endast för 0.1
fraktvolymen och 7 fraktvärdet.procent procentav av

Under perioden 1987-2000 beräknas totalt öka med 12transporterna
Den kortväga landsvägstransporten beräknas ökaprocent. med 17 procent

och den långväga 20med Järnvägen komma fåprocent. antas att samma
utveckling den långväga landsvägstrafiken medan sjöfartensom antas
ligga kvar på den nivån.nuvarande

Persontransporter

Persontransportema ökade snabbt under 50- och 60-talen, främst beroen-
de på den snabba ökningen antalet personbilar. Vid mitten 70-taletav av
stagnerade personbilstrañken for åter öka vid mitten 80-talet. Underatt av

Ök-slutet 70-talet ökade istället de kollektiva snabbt.transporternaav
ningstakten minskade dock 80-talets förstaunder år och 1987 var person-
bilens marknadsdel lika 1970, nämligen 75 Kollektivtra-stor procent.som
fikens andel hade periodunder ökat från 17 till 20 medanprocentsamma
cykeltrañkens minskat.andel Andelsförskjutningama mellan kollektiva

och privatbilismen hänger naturligtvis oljepri-transporter medsamman
utveckling. Under de åren har det reala oljepriset sjunkit tillsenastesemas

nivåden förelåg fore oljekrisema. Samtidigt har inkomsterna ochsom
lånemöjlighetema ökat.

Under 70-talet främstökade regionalade persontransportema som en
följd behovet arbetsresor ökade den ökade utflyttningenattav av p. a.
från tilltätortema omgivningen. Eftersom befolkningen i de större tätor-

relativt förändringarnakonstant så i den lokala trafikentema små.var var
interregionalaDe har dock ökat hela tiden, bl.a.persontransportema

förbättrat utbud prisdifferentieringaroch inom flyget införan-ochgenom
de lågpris järnvägen.påav

Persontransportema utveckling kommer naturligtvis bero depåatt tra-
ñkpolitiska beslut dels det gällernär eventuella restriktioner förtassom
bilåkandet i storstäderna och när det gäller kollektivtrafikens utbyggnad
och underhåll. Efterfrågan på kollektiva beror naturligtvistransporter
också på utvecklingen antalet personbilar. Faktorer bilin-påverkarav som



65

lånemöjligheter,bensinpriser,disponibla inkomsten,dennehavet är m. m.
miljö-osäkerhetsmomenten ärdekanske störstafrågor utgörDe som n.

energifrågoma.och
olika antagandenmedalternativadärförredovisarTRP omprognoser
basaltemativetkollektivtrafiken. Isatsningar på antarrestriktioner och

samtidigti de tätortemakollektivtrafiken byggs störreut somattman
bilismenmindrede ärökningstakt Ipersonbilstrafikens begränsas. orterna

Givet dessakollektivtrafiken blirutbyggnadenfri samtidigt svag.avsom
personbils-sekelskiftet ökarfram tillmedförutsättningar räknar attman

Ökningen Denifrämst de större tätortema.sker16trafiken med procent.
Ökningenmed 18kollektivtrafiken ökaregionala procent.ochlokala antas

kollektivtrafiken beräknasmedaniuteslutande de större tätortemasker
beräknasFjärrtágstransportemamindrei deminskad betydelse orterna.

flyget med 65ökarmedanmed 50 procent.öka procent
de längremycketinte öka såantaletTotalt kommer attsett menresor

de30 ochöka medberäknasfler. regionalablir De procentresornaresorna
ökalokalamedan de väntasmil 6010 medinterregionala över procent

måttligt.högst

tillUtvecklingen år 2000

2000.fram tillsysselsättningsutvecklingen årföringaTRP:s prognoserger
produkti-antagandenochfrån volymprognosemautgångspunktMed om
sysselsätt-kalkyler över90-talet kan göravitetsutvecklingen under man
dock svårproduktivitetsutvecklingen ärframtidaningsutvecklingen. Den

produktivitets-vid handenkalkylmycketprognosticera. En attatt gergrov
inomårkring 31987 legatperioden 1975utvecklingen under procent per-

legat på knapptluftfarten medan densjöfarten och procentjärnvägen, en
lastbilstrafiken.spårtrafik inomregional buss- ochinom lokal och samt

volym-med de90-talet skullefortsätter underutvecklingOm denna man
sysselsättningsminskning med 15förväntakunnaTPR gör enprognoser

sjöfarten medaninom30och med drygtjärnvägeninom procentprocent
lastbilstrafi-och10sysselsättningen medluftfarten skulle öka procentca

spårtrafiken med drygt 5ochlokala buss-regionala ochoch denken
ned NR:ssysselsättningenskulle mätttransportsektornförTotaltprocent.
2351987 tillsysselsatta årfrån 215 tusen7öka nedmått tusenprocentca

2000.år

och telePost

Postverksamheten

postgirolättgods,affärsområden: brev,grundläggandefyraPostverket har
ochkraftigt under de årenökatPostvolymen harbanktjänster. senasteoch

betalningsrutiner flermedharfortsätta. Däremotökningen väntas nya
mins-tjänsterna i postkassornatraditionellagjort dedirektöverföringar att

ökar konkurrensmarknaden harinternationellaframför allt denkat. På
kurirföretag.kommit från s.



66

fortsatt kraftig volymutveckling faktorer.pekar rad DelsFör enen
añärskommunikation fortsätta liksomkommer behovet växaatt attav

marknadsföringdirekt Lättgodsmarknaden blir alltmerposten.genom
betydelsefull finansiella tjänsteroch behovet kommer öka. Denattav
tekniska utvecklingen tjänster kan introduceras. Posten kangör att nya

bli attraktiv för andra rikstäckande kedjor behov servicenät.också med av
faktorer frånAndra pekar dock på ökad konkurrens andra aktörer elleren

media, elektronisk meddelandeöverföring, telefax eller bud- och ku-ex
rirföretag, automatiserade betalningsrutiner.nya

volymutvecklingen framöverPostverket bedömer kommeratt att vara
Samtidigt eftertidigare ökad konkurrens.än strävarsvagare p. a. man en

kraftig produktivitetsökning. innebärDetta behovet sysselsätt-att av en
litetningsökning andra ställen ikommer på än storstadsområde-att vara

Planeringen för innefattar oförändradde åren syssel-närmaste tre enna.
sättningsnivå. Ingenting utveckling fram tillpekar på annorlunda åren
2000.

Telezjänster

inför förändringar-Teleområdet kanske det område står de störstaär som
avskaf-90-talet. Införandet teknik och avregleringar ochunder avna ny

fande nationella få omfattandemonopol kommer konsekvenser påattav
Även formellt förelegatnågot monopol intetelemarknaden. har Te-om

i praktiken haft inhemska teletrañken.leverket monopol på den Under 80-
talet har monopolen luckrats Televerkets det gällerensamrätt närupp.
utrustning avvecklas helt under 1988- 1989.

skiljts frånTeleverkets budget har statsbudgeten och Televerket består
bolagsdel Teleinvest, holdingbolagverksdel och är etten somnu av en -

intressebolag.med 50-tal dotter- eller Televerkskoncemen hade 1988ett
inom48 anställda drygt 42 Televerket. andeldrygt Entusen tusen storvara

dessa sysslar dock med televerksamhet byggnadsverksamhet.änannatav
förNationalräkenskapema räknar med sysselsättning på drygt 19 tusenen

Statsmaktema dock fortfarandetelesektorn totalt. bestämmer de grundläg-
för tillhanda-gande riktlinjerna koncernens verksamhet. Televerket skall

teletjänster och för uppbyggnaden teleinfra-hålla grundläggande stå av
Telefoni basverksamhet. tillhandahål-strukturen. verkets Utöver dettaär

mindre kvalificerade tjänster,Televerket mängd ellerler mer ex.en
dataöverföring, radioverksamhet, Kabel-TV, m. m.

för intäkterna blirUtrikestrafiken idag 25 alltstår procent avsom
viktigare. optiska fiberkablar iUnder de åren kommernärmaste att tas
drift vilket nuvarande kapaciteten dramatiskt.Atlanten, ökar denöver

till prissänkningarkommer leda ökad konkurrens och på teletra-Detta att
fiken. får effekt inte för internationella trafiken ocksåDetta bara den utan

i internationellaför nationella, eftersom överskottet den verksamhe-den
för nationellhittils betala olönsam verksamhet. Den ökadeanväntsten att

medför prissättningen i hittilskonkurrensen allmänt högre grad änatt
till faktiskamåste de kostnaderna.anpassas

bli viktigareEn marknad kommer allt på 90-talet deäratt storasom
multinationella företagens interna kommunikation. flesta före-De större
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telekom-internationellaomfattandeoch haridaginterna datanäthartag
Ökningstakten år. Kom-10-20mellanligger procentmunikationer. per

tjänster,inom radökakommermunikationsbehovet att samman-exen
meddelande-handelsdokument,elektroniskaCAM-system,bindning av

fastafrämstkommunikation skerStorföretagenshantering, genomm. m.
länders tele-från olikatjänstervälja köpakanoch deförbindelser att

Kostnadsetfektivitetenföretag.specialiseradefrånellerförvaltningar av-
möjlighet köpavill också haföretagenväljs attlösningvilkengör mensom

Televerketmöjligt.alltididag inte ärbolag, någotendatjänsten ett somav
bildatteleförvaltningamanordiska ettandramed detillsammanshar

Telecommunica-Scandinavianforsäljningsbolagkonsult- ochsärskilt -
internationelladenpåkonkurreraför kunnaSTCServices AB atttion -

storföretagsmarknaden.
elektronis-införandetfinns irationaliseringspotentialbetydandeEn av

datoriseringmedarbetetföretagen pågårdedokument. störreka Inom av
följesedlar,varuhanteringen, dvs.följerhandlingarmängddenhela som

finnsvia telenätetsändaskanOm dessatullhandlingar,fakturor, m.m.
hanteringrationellare trans-effektivitetsvinster göraatt avgenomstora

för förde-förutsättninglagerhållning. Enminskad attochporterna genom
rutiner.sinadatoriserartullverketutnyttjas fullt ärskall kunna attlarna ut
omfat-i länderandraefter tullverkenliggaidagbedömsTullverket enmen

datorisering pågårtande nu.
90-taletpå ärintroducerastjänsternaviktigastedeEn somnyaav

DigitalServicesIntegratedISDN,kalladvanligenflertjänstnätet,
medtjänster kanolikaflerainnebärISDN typerNetwork. att gesav
digi-utbyggnadomfattandemed denTillsammansanslutning. avsamma

industriländer,i andraSverige, liksomikabel skeroptiskmedtala nät som
kostnadsminskningkapacitetsökning ochkraftigtillmöjlighetISDNger

viktig konkur-blir därmedISDNtjänsten.använderföretagför ensom
detoch ärför abonnentendyrtISDNIdag ärför företagen.rensvariabel

början.till Försttjänstenutnyttjakommerstorföretagenfrämst att ensom
påbörjasspridningallmän90-talet kandelen genompå merenavsenare

blir billigare.anslutningsutrustningenatt
InnebördenIntelligenta IN.nätutvecklingslinje är avEn s.annan

kvalificerademängddatorstyming kanIN är nyage enatt genomman
fåbedöms kunnaIN ettföretagsabonmenter.främst tilltjänster, genom-

spridas behövsskall kunnaIN90-talet. Förpå gemensambrott att en
i USA.BellbolageninompågårsådanUtvecklingstandard. av en

mobiltele-90-taletutvecklingspotential under ärtjänster med högAndra
främstdärför detoch ärrelativt dyrtMobiltelefoni idagtelefax. ärfoni och

och ocksåmobiltelefonerförPrisettjänst.dennaanvänderföretagen som
vilket betyderväsentligt,sjunka attdockkommertrafikkostnadema att

Även telefax-mobiltelefoner.börja användahushållen kommer attäven
den90-taletkraftigt undermycket attökakunnabedömstjänsten genom

billigare.bli mycketkommer att
tidigare.ökat snabbare än1985sedantelefonnätet hariTrafikvolymen

förår. Prognoserna3påtillväxtprognosema procentTidigare låg perca
denbedömshöjts ochsuccessivtutvecklingen harlångsiktigaden nu

till ökningenlångsiktiga skälår. Ettbli 6 7trafikutvecklingen procent per-
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är datakommunikationenatt beräknas öka med 30 år. Förprocentca per
övriga affärsområden torde volymutvecklingen bli lika hög. Produktiviten
har Årunder de åren ökat mycket kraftigt.senaste 1987 ökade produktivi-

med 7 och 1988ten medprocent närmare ll Genomsnittet förprocent.
den femårsperioden sjusenaste Det långsiktigaprocent. måletvar är en
årlig produktivitetsökning fempå Om detta kanprocent. hållas torde en
genomsnittlig sysselsättningsökning på l-2 behövas. Medprocent en
sådan utvecklingstakt för hela sektorn skulle vid sekelskiftet 25000ca ca

sysselsatta inom telomrádet.personer vara



69

försäkringsbranschensochBank-

utveckling

olikaflerabestämsutvecklingiörsäkringsbranschensoch avBank-
tekniskadenutveckling, ut-produktionskostnadernasfaktorer -

bank-kringgärdarregelsystemdeutformningenvecklingen, somav
utveck-internationellaminst deninteförsäkringsbranschen samtoch

rationella-präglasdömaallt attatt90-talet kommer nyaavlingen. av
därige-ochprodukterstandardiseradeproduktionsmetoder, merre

totalttillvägenöppnakanreglermarknader,också somnyanyanom
organisations-försäkringstjänster samtochbank-effektivare nyasett

ochiörsäkringsbranschenochbank-avregleringenOmformer. av
hårdnande kon-förväntakanfortsätterEGtillanpassningen enman

personalsidanpårationaliseringarbetydandetilllederkurrens som
företag.uppköpellersammanslagningoch av

samhällsekonomiska rollenDen

inomföretagentilldelabrukarrollsamhällsekonomiskaDen mansom
huvudfunktioner:följandeisammanfattas dekan treñnansieringssektorn

och konsum-sparandemellanomfördelningenunderlättaskallFöretagen
riskerallokering ut-reducering och samttillbidration/investeringar, av

betalningssystem.rationellaocheffektivaupprätthållaochveckla
full-länderi andraliksomSverigeifunktionerdessaharTraditionellt

långivareochlåntagarebådeuppträdaGenombankerna. attgjorts somav
ochsparandemellanomfördelauppgiftenbankerna att resurserlöser

riskernareducerarSamtidigtinvesteringar. genomkonsumtion eller man
kanutlåningssidan görinlånings- attkunder på manmängden somatt av

omfat-Genomsådana.säkramedsatsningarriskfylldakompensera mer
betal-rationellareförocksåbankernaverkar ettutvecklingsarbetetande

uppgiften.tredjedenningssystem -
bankernasliksomroll attsamhällsekonomiska ärFörsäkringsbolagens

emellertid inte typhandlarDetsprida risker. avsammaoch omreducera
dynamiska risker,hanterarbankernaMedanbankerna.hosrisker s.som

tekniskutbudsförändringar, ut-efterfråge- ellerañärsriskerdvs. typav
statiskaförsäkringsbolagenintervention så hanterarstatligellerveckling

ellermedförknippadeförlust ärekonomisktillriskerrisker, dvs. som
missgämingar.misstag ellermänskliganaturkrafter ellerorsakade av
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Finansbolagen och de mellanhandsinstituten bostads-,s. kommun-,
jordbruks- och företagsinstitut hanterar liksom bankerna huvudsakligen
dynamiska risker. De har också förmedlingsfunktion mellanen låntagare
och långivare indirekt eftersom de huvudsakligenmen mer finansierar sig
på penningmarknaden eller från andra fmansinstitut. Fondkomissionärer-

roll är huvudsakligen förmedlanas riskkapital.att

Produkter och producenter i bank- och försäkringsbran-
schen

Bankerna

Bankernas huvudsakliga produkter kan tekniskt sägas skulajör-sett vara
bindelser och transaktioner. Transaktionema tjänsterär uppkommersom
bl.a. vid etablering eller förändring skuldförbindelser också iav men
många andra sammanhang, betalningsförmedling. De kostnaderex. som
bankerna har är motsvarande slag, nämligen dels förav räntor upptagna
lån och dels reala föråtgår utföra transaktionstjänstema.attresurser som
Man kan urskilja olika produkter, nämligentyper dels de riktar sigav som

hushållentill och Ävendels de riktar sig företagen.tillsom svenskaom
banker i allmänhet är verksamma bäggepå marknaderna så har oftade en
viss tyngdpunkt, sparbankerna,t.ex. och utveckling klararemoten en
åtskillnad mellan de bägge funktionerna förefaller pågå.

Bankernas inlåning från hushållen har historiskt bestämts det faktumav
bankerna haftatt tillensamrätt denna verksamhet och den varit hårtatt

reglerad. Detta har medfört konkurrensen inteatt så mycket har kommit
till stånd räntenivån införandetgenom olikasom genom typerav av
konton. Fram till början 80-talet ökade antalet kontoslag i bankernaav
kontinuerligt. I och med den friare räntesättning på blivitårsom senare
möjlig har bankerna försökt reducera antalet kontoslag.

Man kan urskilja två grundtyper inlåningskonton från hushållen,av
nämligen transaktionskonton och sparkonton. Den första ärtypen t.ex.
löne- eller betalkonton används för betalat.ex. räkningar.som att Spar-
kontot medger mindre likviditet ersättning högremot ränta. Utveck-av en
ling pågår konton kombinerarmot egenskapernanu de bäggesom av
kontoslagen. Utlåningskontona huvudsakligenär slag: blanco-, bor-treav

och inteckningslån.gens-
När det företaggäller bankernasär produkter mindreavsevärt standar-

diserade. Företagen efterfrågar i regel kombinerade eller företagsuni-mer
ka produkter och har större överblick varför prissättningen bliren en
förhandlingsfråga inrymmer bankens helasom Utöverengagemang. ut-
och inlåning och betalningsservice sträcker sig bankernas verksamhet ock-
så över börsintroduktioner, emissioner aktier, optioner eller obligatio-av

finansielloch rådgivning, till indirektner hjälpetc. i formmer av ex.
leasing, factoring eller inkassoverksamhet via dotterbolag.

finnsDet idag några banker med allsidigstora verksamhet samt ett stort
mindreantal banker med regional eller speciell inriktning. 1987 fanns det

affársbanker,25 l 19 sparbanker och foreningsbanker.12 Añärs- före-och



i utlåning till företagensin tyngdpunkt medan sparban-harningsbankerna
viktigaste kunkkategori. tioDehushållen största bankernasharkerna som

tabell 6.1framgåromfattning av

inlåning.ochBalansomslutningår 1987.bankerna ut-tio största samtTabell 6.l De
Mdr kr.

AntalAntalBalans-Bank
omslutning sysselsatta kontor

7556 344162,7SE-banken
158,7 5564 451Handelsbanken

1383966139,4PK-banken
68657,7 1bankSparbankernas

152229845,6Gotabanken
130223634,2SparbankenFörsta

598 10331,4 1Nordbanken
188201225,6AlfaSparbanken

660 7815,7bankenSkånska
6114,3 754Wermlandsbanken

Källa: 1989SIND

ngsbolagenörsäkriF

uppdelningutifrånbeskrivaocksåprodukter kanFörsäkringsbolagens av
friståendeutifrån heltde tvåföretag ocksåhushåll ochimarknaden men

livförsäkringsverksamhet. En-skadejörsäkrings- respektiverörelsegrenarna
inte förenas medlivförsäkringsverksamhetnämligen direktfårligt lag
vanligaste skade-personförsäkring. Deförsäkringsverksamhet änannan

villaförsäkringarochhushållsmarknaden hem-ärförsäkringarna på samt
skadeförsäkringsbolagsflestaiingår de allrabilförsäkringar. Dessa typer

iVariationer finns docktid.långvarit undersortiment har desammaoch
utvidgningviss utveckling pågår,olika bolag ochvillkoren mellan avex.

till andra områdeni bilförsäkringenfunnits samtbonussystemdet som
bolag.försäkringar i ochfleraharpremiering kunder ett sammasomav

enligtlivförsäkringsbolagen lag måstelivförsäkringar gällerFör att vara
försäkringstagama.deömsesidiga vilket betyder ägsbolag att avs.

sjukförsäkringarliv-, olycks- ochtraditionella produkterFörutom som
pensions- ellersparkaraktär,försäkringarocksåerbjuder bolagen ex.av

individuell ellerantingenkanförstnämndasparförsäkring. Den typen vara
insat-i princip påkapitalfdrsäkringarna byggerochkollektiv. attPensions-

tilltillbakabetalasförsäkringsbolaget ochförräntasskallta avpengar
formdärmedblir gammal och de utgörförsäkringstagaren dennenär aven

för-bankernas. Dennamedkonkurrerarlångsiktigt sparande typ avsom
tid, inte minstlångkraftig tillväxt underhaft attsäkring har p. a.enen

inkomstbeskattningen.vidavdragsgillavaritpremierna har
företagsmarknaden består uteslu-nästanutbud påörsäkringsbolagensF

fastighetsförsäk-företags- ochviktigasteskadeförsäkringar. De ärtande av
flygför-yrkesbilförsäkringartransportförsäkringar,sjö- och samtringar,

försäkringar finns på hus-princip detsäkringar. ärI typ somavsamma
efterfrågar före-banktjänstemaliksom det gällernärhållsmarknaden men

försäkringsbolagenvilketlösningar,skräddarsyddagradi högretagen
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försöker möta försäkringspaketl bestående kombinationergenom av av
individuella försäkringar.

Ett fenomen vuxit kraftig under 80-talet storföretagenärsom bildaratt
försäkringsbolag, Captives, föregna hand sinaatt ta riskers. om egna

och därigenom nedbringa försäkringskostnadema. Antalet Captives har
vuxit från 7 år 1980 till närmare 60 stycken i början år 1988. Detta harav
inneburit marknaden har krymptatt för försäkringsbolag varit inrik-som
tade företagen,på samtidigt har det vuxit frammen produkt,en ny
nämligen âterfdrsäkring till företagen.

Vid slutet 1987 fanns det 506 privata försäkringsbolag,av flestadevarav
mindreär och specialiserade. Tabell 6.2 visar balansomslutningen för de

försäkringsbolagenstörsta i Sverige.

Tabell 6.2 De största försäkringsbolagen1987.Balansomslutning,mdr kr.

Försäkringsbolag Balansomslutning 1987

Skandia 93,2
SPP 93,1
Trygg-Hansa 43,4
AMF-pension 32,4
Folksam 23,0
Wasa 21,3
AMF-sjuk 20,6
Länsförsäkringar l 1,5
Sirius 2,8
AFA 2 5

Källa: SIND 1989

livförsäkringsbolagenBland är SPP och AMF dominerande. Livförsäk-
ringsverksamheten har under de åren varit under stark tillväxt.senaste
Skadeförsäkringsverksamheten har däremot haft stagnerande marknad ien
Sverige ioch övriga Västeuropa vilket medfört viss överkapacitet.en
Utomlands försäkringsmäklarespelar brokers betydelsefulls. en- -

förroll företagenssamordna försäkringsbehovatt medan detta i Sverige
skötts försäkringsbolagen själva. Genom lagändring 1988 har dockav en
förutsättningarna för mäklarverksamhet förbättrats i Sverige. På den
svenska marknaden förekommer antal mindre företagett sysslar medsom
mäklarverksamhet.

inansbolagenF

Finansbolagens verksamhet har ursprungligen varit avbetalningsñnansi-
ering. Under 70- och 80-talen har dock denna verksamhet krympt till
förmån för kontokorts- och reversfinansiering leasing och factoring.samt

hushållsmarknadenPå viktigasteär de produkterna tjänsternaoch konto-
kort, avbetalningskontrakt, hyrfinansiering, bostadslån direktlán.samt
Finansbolagen saknar utbrett kontorsnät ochett samarbetar därför med
detaljhandelsföretag eller återförsäljare för kunna erbjuda kredit iatt
samband med köpet Finansbolagen har tidigare haft högtav en vara. ett
ränteläge de riktat sig till högriskkunderatt eller kunder integenom som
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avregleringenmedregleringama. ochli bankerlåna avkunnat p. a.
bankerna.utjämnatsräntenivånlåneverksamhet har gentemotbankernas

ñnansbolagenprodukterföretagsmarknaden två slagsdetärPå som
Rörelsekreditemainvesteringskrediter. utgörsrörelsekrediter ocherbjuder:

faktura-formenvanligaste ärfactoring, där denformerolikafrämst avav
ñnansbolagetsina fakturor hosbolag belånarsäljandebelåning. Ett men

fakturagarantiärfakturaköp ochformerkreditrisken. Andraförsjälvstår
endastformen innebärkreditrisken.for Denstårñnansbolagetdär senare

vanligast vidanvändskreditrisken och export-sigpåñnansbolaget taratt
kreditrisken.bedömasvårigheterha störresäljföretaget kan attaffärer där
leasing.reverslân Vo-ochhuvudsakligenInvesteringskrediterna utgörs av

utståendeför 50stårreverslånendominerar procentlymmässigt avsom
reversutlåning-gällerNär detför 25stårleasingenkrediter medan procent.

gällerbankernaliksom hosoch atthårdmed bankernakonkurrensenären
Leasingverksamheten utgörsfinns.säkerhetblir bättrelägreräntan som

operationellskilja mellanbrukarleasing. Manfinansiellhuvudsakligen av
finansiellreparationer ochunderhåll ochförstårleasing, där uthyraren

långsik-till denBådeunderhållet.får försjälv ståleasing, leasetagarendär
tjänste-utökañnansbolagenförsökerkreditgivningenkortsiktigatiga och
leasing-försäljningadministration, ellerinköp,medsortimentet avt.ex.

service reskont-administrativellerrådgivning, analyserobjekt, somannan
cash-management.rahantering eller

till allmänhe-utlåningenför1987 12svaradeFinansbolagen procent av
visarSverige. Tabell 6.3ifinansbolag287fanns det1987Vid slutetten. av

ñnansbolagen.för debalansomslutningen största

Balansomslutning,mdr kr.1987.ñnansbolagen6.3 De störstaTabell

1987BalansomslutningFörsäkringsbolag

13,1FinansScandic
12,6FinansgruppenAgro
10,7Independent
10,7FinansSvenska
9,7PKñnans
9,7Fondfinans
9,2Probo
5,3NyckelnH0lding
5,2Gamlestaden

84Vendor

1989Källa: SIND

kredi-förmedlainriktade påhuvudsakligen attMellanhandsinstituten är
slutliga låntagareninstitut till denkapitalplacerandefrämstmellanter

kredit-antingenMellanhandsinstituten ärsäkerhet.krav påunder stränga
bedriverdedethar atthypoteksinstitut och gemensamtaktiebolag eller

kreditaktiebolagdet 22fanns1987slutetspecialdestinerad utlåning. I av
huvudsakligamarknaden. Densvenskadenhypoteksinstitut på3och

kreditgivning.långsiktigprodukten är
värdepap-medhandelhuvudsakligenbedriverFondkommisionsbolagen

räkningkundersför sinaoptioner,obligationer,aktier,dvs., m.m.,per,
"c0urta-bestårIntäkternahandelslager.k.ha avfår också egetett s.men
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ge", vilket är påslag på 0,3-0,6ett omsättningssumman.procentca av
Fondkomissionären har vissaäven möjligheter krediter föratt attge
underlätta värdepappcrshandeln via jörskottsinbetalningarsamt för köp i
praktiken viss inlåningsmöjlighet. Fondkommisionsverksamhetenen har
varit mycket expansiv under 80-talet med fördubblat antalett aktörer,
ökat antal marknader och instrument. Införandettypernya omsätt-av av
ningsskatt på handeln har dock haft dämpande effekt.en

Bank- och försäkringsbranschen totalt

Vid sidan de uppräknade instituten finns det finansmarknadenpåav ovan
flertal statliga fonderett är knutna till bostadsbyggande eller tillsom

industrin. AP-fondema, Industrifonden och lnvesteringsfondema är ex-
empel på detta. Totalt sysselsatte banker och fmansieringsinstitut SNR
8110 knappt 73000 år 1987. Privat försäkringsverksamhetpersoner
SNR 8210 sysselsatte år drygt 22000samma personer.

införFörutsättningar 90-talet

Utvecklingen under seklet för bank-resten och försäkringsbranschenav
bestäms naturligtvis mängd olika faktorer vilka utvecklingenav en av av
den reala ekonomin inte minst viktig.är finnsDet emellertid några fakto-

i särskild grad kan värda granska.rer som En sådan faktoratt ärvara
produktionskostnademas betydelse. tekniskaDen utvecklingen är en an-

faktor har betydelse för produktutvecklingennan ochsom utvecklingen av
produktionsmetoder ock organisation. Likaså utformningenär de regel-av

kringgärdarsystem bank- försäkringsbranschenoch betydelsesom förav
möjligheterna verka. Den internationellaatt utvecklingen är ytterligare en
faktor kan komma inflytandeantas avgörandeattsom pá utvecklingen.

Produktionskostnadernas betydelse

Verksamheten inom bank- försäkringsbranschenoch i förhållandeär till
Ökadeandra sektorer relativt personalintensiv. relativpriser på arbetskraft

har därför medfört kostnadsökningar administrationförstora inom bank-
och försäkringsbranschen. Möjligheterna till effektiviseringar och kost-
nadssänkningar därförär viktiga faktorer för kunna konkurrera fram-att
gångsrikt. Ett sätt hålla kostnadernaatt är låta datorer utföraattnere
enkelt rutinarbete. En utveckling i denna riktning har pågått sedan länge
och kommer fortgå även underatt nästa decennium.

förhållandeEtt kännetecknar företagen inom bank- försäkrings-ochsom
branschen är i hög grad kanatt använda produktionsresurserman samma
till producera olika produkter,att joint production. flertalEtt produk-s.

kan då bidraga tillter täcka de fasta kostnaderna.att Innebörden dettaav
är bank eller försäkringsbolagatt t.ex. ett med brett produktsorti-en ett

fleraoch marknader kommerment ha konkurrensfördelaratt gentemot en
bank specialiserar sig fåtalpå produkter eller fåtalettsom marknader.ett
Konkurrensfördelarna grundar sig på flertal faktorer,ett attex. samma
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ellerprodukterolika atttill sammaanvändaskandistributionskanaler
Enkreditbedömning. stor-vidanvändaskan t.ex.infonnationskanaler

bankspecialiserad genomsårbarhet änmindrehaockså enbank anses
mark-flerapåverksamGenomförändringar. attvid varaflexibilitetstörre

kommersielladenpåkonkurrensfördelarockså hastorbankenkannader
produkt-brettbehovföretagensmultinationella avdemarknaden genom

kontaktnät.ochutbud
Sortimenteko-såledeskännetecknasförsäkringsbranschen avochBank-

Förproduktsortiment.brettfördelar ettscope, dvs.of aveconomynomi
skaleko-förekomstenkonstateraockså avkanbankkontorenskilt manett

inlå-medkunder storhantera storaGenomof scale. atteconomynomi
för-kostnadadministrativlåguppnå perbankernadekanning stora

expansionenvidintedockgäller ge-Stordriftsfördelamakrona.medlad
betydligtdärförtordeSortimentekonomin varabankkontor.fleranom

strukturomvandlingen.fördrivkraftviktigare
sortiment-bådeförväntaskanstrukturomvandlingseffekter avsomDe

1984Under årenfusioner.antalökatskalekonomi är ettochekonomi -
företa-1000 störstadeblandmed 45 procentfusionerantaletökade1987

ochbankdistribution,försifframotsvarandemedani Västeuropagen
kommerframtiden attförtalarMycket att67 procent.försäkring var

samarbetsavtal.ochfusioneringutveckling motfortsattinnehålla en
förkostnaderocksåbankernaharkostnadernaadministrativadeUtöver

pekarUtvecklingen attmotfundingkoslnader.kapitalanskaffning, s.
medvetnablirinsättamaöka merattkommerkostnader att genomdessa

kon-utbretttillTillgången ettavkastning.få högremöjligheterna attom Dessaräntemarginal.högremedgettautomatiskttidigare enhartorsnät
bankernasdelseffekttillfår attoch dettaförsvinnapåhåller attfördelar nu

måsteprissättningendelsochtjänster attpåbaserasmåstekontorsnät nya
kostnadsanknuten.effektiv ochbli mer

sparban-Förägarförhållandena.ocksåpåverkasFundingkostnaderna av
detexpansionkan egnaägarlösaär avföreningsbanker enoch somker Ägarför-dyrare.ellersig svårareställakapitalfrämmandeellerkapitalet av

destrukturomvandlingeneffekt på genomocksåsåledeskanhållandena ge
sortiments-tillvaraochexpandera tasvårarefå attkanföretagenägarlösa

kravtill lägrelederpå ägarebristenhävdatsockså attharekonomin. Det
utvecklingsförutsättningar-försvagaskulleytterligarevilketeffektivitet,på

na.

och organisationprodukterteknik,Utveckling av
omfat-medbranschinte ärförsäkringsbranschenÄven ochbank- enom

utvecklingen har storttekniskadeninte dettabetyder attsåFOUtande
i förstadockberörutvecklingentekniskautvecklingen. Denpåinflytande

medandistributionsmetoderochproduktions- pro-utvecklingenhand av
vidare-ärförsäkringsbranschenochbank-inom snarareduktutvecklingen

Utvecklingenheltinförandeprodukter änbefintliga nya.utveckling avav
iutvecklingimedeldockorganisation ärochteknik enprodukter,av

kundanpassning.ökadkostnadseffektivisering ochfrämstriktning mot
betalnings-påvarit störsttorde haeffekterutvecklingenstekniskaDen
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förmedlingens område. Införandet uttagsautomater, betalkort,av giro,
har inneburit avsevärd ökad tillgänglighetm.m. och rationellare betal-

ningsrutiner för kunderna. I takt med utvecklingen kraftfullare datorerav
har tjänsterna blivit kvalificerade. För bankerna harmer datorerna inne-
burit personal kunnat frigörasatt från manuellt rutinarbete.

En vidareutveckling uttagsautomatema självbetjäningsterrninaler-ärav
där kunderna själva kan utförana, enklare bankärenden. Dessa har dock

nackdelen de endast tillgängligaatt är under kontorstid. Denna nackdel
har dock undanröjts införandet telefontjänsten,genom vilket innebärav

kunden via telefonatt kan utföra sina bankärenden. På den senaste genera-
tionen finnsuttagsautomater dessutom möjligheter göraatt transaktioner
mellan konton.

På produktsidan har eftersträvan effektivitet bidragit till utvecklingen
distributionskanaler, standardiseradeav nya låneprodukter,t.ex. dvs. lån

förutbestämdamed belopp, räntor och villkor, sänds ellersom postper
fmansbolag. Ettgenom exempel fackförbundensannat är medlemslån. På

inlåningssidan har utvecklingen gått inlåningmot med högre risker och
räntor, aktiefondert.ex. och helkundslösningar,mot dvs. kunder får för-
måner bankaffárema är viss omfattning.om helhetslösningenIav en ligger
också möjlig utveckling integrationen mot med andra aktörer, för-t.ex.
säkringsbolagen, kombinerade lån-försäkringsprodukter.genom

Försäkringsbolagen har i mycket haft parallell utveckling med ban-en
kerna. Datoriseringen har haft betydande rationaliseringseffekter främst
inom skaderegleringen. Liksom för bankerna är det distributionskanalema

främst varit föremål för effektivisering.som De kollektiva försäkringarna
är exempel, försäkringsbolagensett samarbeteex. med fackföreningar
eller bilföretag.

Regleringarnas betydelse

Bank- och försäkringsbranschen har traditionellt varit de starkasten av
reglerade sektorerna. Regleringama har haft formen dels direkta pris-av
eller kvantitetsregleringar, likviditetskrav,t.ex. utlåningsregler, emmi-
sionskontrol, eller indirektaetc., regleringar diskontopolitik ellergenom
öppna marknadsoperationer. Under år har riksbanken alltmersenare
övergått till tillämpaatt de marknadskonformasenare s. medlen.

Trots den avreglering ägt är bank- och försäkringsbranschensom rum
fortfarande jämförelsevis reglerad sektoren där de olika fmansinstituten
verkar relativt skyddade inom sina Någon totalt frisegment. konkurrens
kommer troligen inte heller tillåtasatt däremot begränsadmen en avreglering där banker och försäkringsbolagex. kan ingå i koncern.samma
En ökad integration banker och försäkringsbolagav kan därmed inte
uteslutas.

Den internationella marknaden

Bland de faktorer kommer ha inflytandestörstsom att på bank- och
försäkringsbranschen är utvecklingen på den internationella marknaden
och hur den svenska bank- och försäkringsbranschen kommer integre-att
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avreglering-samordningen ochpågåendeDeninternationella.med denras
betydelse.störstfaktor ärdendärvidtordeEGinom avsomvaraen

uppnåddskallmarknadfri inreEGinom ärMålsättningen att varaen
finansi-slopas,valutaregleringarna att1993år attingångenvid genomav

harmonise-lagstiftningenetableringsrättfri attföretag samtella genomges
centralban-angåendetagitsvissa beslutredanharbanksektornInomras.

gällervadharmonisering lagarliggerförslagpostgiro ochochker avom
redovis-likviditet,soliditet ochkapitalanskaffning,myndighetskontroll,

bankerförslageti ärCentraltDirective. attBankingSecondning m. m.
EG-inom helaetableringsrättfrihaskalllanditillståndhar ettsom

utanför eftersträvarEGi länderbankergällerdet man s.Närområdet.
skall habankerutanförstående ländersinnebärvilketreciprocitet, att

förutsättningundermedlemsländemas attställning sammasomsamma
länder-utanförståendei debankermedlemsländemasförgällerförmåner

banker.nas
uppgifttillhar attEGförsäkringsomrâdet finns inom ettPå somorgan
åstadkom-försökaSyftet ärländerna.mellanlagstiftningen attkoordinera

marknadssegmentvissabanksidan. Påpåintegration somsammama
täckaföretagenförhindervissaföreligga attfortfarandedockdetkommer

konsument-föreslåssakförsäkringssidanPåländer.i andrain risker av
massrisker medanrespektiveriskerförolika reglerskyddsskäl storas.

kollek-ochindividuellaåtskillnad mellangårlivförsäkringssidanpåman
itecknarsjälvförsäkringstagarenförsäkringarförsäkringartiv samt som

utlandet.
bedömsfinansiella sektorndenintegrationenochLiberaliseringen av

dengradenpåBeroendeetfektivitetsvinster.betydande nuva-avkunna ge
pris-förpotentialenregleringar kaneffektivitetsförlustenrande genom

3010 ochtill mellan procent.6.4 uppgåtabellframgårsänkningar, avsom
tillgodo.konsumenternainte kommadockpotentialen bedömsHela

tjänster.finansiellaavseendeprissänkningarförväntadeochPotentiella6.4Tabell

pris-FörväntadPotentielltLand %sänkningprisfall °/0

1916-34Spanien
190928Italien -07 1724Frankrike - 190623Belgien -

05 1525Västtyskland -03 1317Luxemburg - 120213Storbritannien -00-0909Nederländerna

1989Källa: SIND

påver-näringslivet kommer attinternationaliseringenpågåendeDen av
intematio-delsförsäkringsbranschen attochbank-svenska genomka den

utbu-ocksåtjänster attsektornsbehovetökar genomnaliseringen menav
utlandsverksamhet kommer attökar. Företagenskonkurrensenochdet

marknader.fleraverksamhet påochproduktsortimentpå brettkravställa
strukturom-pågåendeförstärka dendärförIntemationaliseringen kommer
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vandlingen nationella företag eller mindreatt rent företag kommergenom
marknadsandelar och siktatt på riskeratappa bli uppköptaatt de störreav

företagen.

Konsekvenser för utvecklingen under 90-talet

90-talet kommer allt döma präglas rationellareatt att produk-av av nya
tionsmetoder, standardiserade produkter och därigenom ocksåmer nya
marknader, regler kan öppna tillvägen totalt effektivarenya som sett
bank- försäkringstjänsteroch organisationsformer.samt förhål-Dessanya
landen kommer få konsekvenser för sysselsättning,att företagsstruktur,

inom bank- försäkringsbranschen.och Det samtidigtärm.m. mycket
förutspåsvårt vad kommeratt hända eftersom detatt är mångasom

osäkerhetsfaktorer, den tekniska utvecklingen och den intemationel-ex.
utvecklingen integrationenoch
Om avregleringen bank- och försäkringsbranschen och anpassningenav

till fortsätterEG kan förvänta hårdnande konkurrens leder tillman en som
betydande rationaliseringar på personalsidan och sammanslagning eller
uppköp företag. Främst kommer behovet okvalificeradav personalav att
minska efterfråganmedan på kvalificerad personal kommer oför-att vara
ändrat hög. Samtidigt kommer efterfrågan på sektorns tjänster fortsätta att
öka. Den ökande konkurrensen kommer sannolikt leda till färre ochatt

företag.större Bankerna Ävenhar idag kostnadskrävande kontorsnät.ett
försöker utnyttja kontoren bättre bredda sinom man verksam-attgenom

förefallerhet det troligt antalet bankkontor kommeratt minska. Vadatt
gäller sysselsättningen är det osäkert. Trots omfattande datorise-mer en
ring har sysselsättningen inom bank- finansieringssektomoch SNR 81 10
ökat varje år med i genomsnitt 4,6 årligen på 80-taletprocent 2,9mot

på 70-talet. Sannolikt kommer rationaliseringstaktenprocent förstär-att
kas framöver integration mellan banker, försäkringsbolag ochgenom and-

finansieringsinstitut Ökningstaktenoch strukturomvandlingen.ra genom
kommer därför minska i jämförelseavsevärt med 80-talsutvecklingen eller
kan möjligen komma försäkringsbolagenFöratt stagnera. minskade sys-
selsättningen under den delen 70-talet och först under desenare av senaste
åren har viss ökning kommit till stånd. Också i denna branschen torde
sysselsättningsökningen eller möjligenavstanna vändas i minskning.en
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utvecklingUppdragssektorns

haft snabbaste sysselsätt-den sektor denUppdragssektorn är som
70-talet.ningsökningen under Databranschen är den delbransch som

i fortsättningenvuxit snabbast och även kommer denattsom vara
expansiva tjänster-expansiva. Andra branscher är de kameralamest

juridiska tjänsterna. De alltmer komplicerade reglerna fordesamtna
tjänster. Ocksåföretagande ökar behovet denna ochtypav av annons-

organisationskonsultverksamhetenreklamverksamheten kansamt
på 90-talet. tekniska konsulternakomma växa För de samtantas att

något for-bevakningsföretagen kan sysselsättningsökningen svagare
väntas.

Struktur och utveckling
hafthar den snabbaste tillväxtenUppdragssektom den sektorär som

Under första delen 1970-talet ökade antalet sysselsat-under 1980-talet. av
genomsnitt den delen minskadeårligen med i 2.5 underprocent,ta senare

till 1.2 Mellan 1980 och 1987 ökade antalet syssel-ökningstakten procent.
enligti den privata uppdragssektom NR med 44 dvs.nästan procent.satta

och mellan 1986 och 1987 meddrygt 5 år över llprocent procent.per
År fanns enligt CFAR SCB:s centrala företagsregister1988 det totalt

Till18000 arbetsställen med drygt 137000 anställda. detta kommerdrygt
anställda. Uppdragssektom mycket24000 arbetsställen ärnästan utan

finns mindre femtiosmåföretagsbetonad. Det arbetsställen medän änmer
Genomsnittligt ligger1988. anställda arbetsställe på200 anställda år per

i delbransch Bevakningsverksamhet6 Endastdrygt personer. en - -
överstiger genomsnittsstorleken 10 anställda.

sinsemellan olikaBranschen består mängd delbranscher, ärav en som
olika utvecklingsmönster. Tabell 7.1 visar antal sysselsatta årmedoch

CFAR80-talet enligt för ingående1988 utvecklingen under de del-och
Maskinuthymingbranschen SNI 833 medta-branschema. Här har också mindreEller med än l

anställd. Källan härgits. är
företagsre-SCB:scentralaÅr uppdragsverk-tekniskByggkonsultverksamhet och Annan1977 var gister, CFAR eftersomsyssel-20med vardera drygtdelbranschemasamhet procentde största av Nationalräkenskapema

inteADB-verk- NR redovisardelbranschenkraftig tillväxt harsättningen. Genom upp-numeren gifter på detaljeradTeknisk konsultverksamhetbransch.samhet övertagit rollen störstasom branschnivå. nivåerNR:s
verksamheten. ADB-viktigastedenfortfarandedock sammantaget skilja sig frånär brukar

CFAR:s. 1987 skill-expansiva branschen. Under de varvarit dem senasteverksamheten har mest 6naden procent.caTillväx-år.18medsysselsättningen ökat nästan procentfyra haråren per 2 företagsregist-Centrala
hartekniska konsulternaDe SCB.inga tecken påvisar heller avmattas.att ret,ten
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Tabell 7.l Antal år 1988sysselsatta och lörändring mellan 1977-1988 i delbran-
scllzernaUppdragsverksamheKSNl832 och MaskinuthyrningSNI 833. Privatinom

tor.se

Genomsnittlig årlig
ÅrsverkenDelbransch 1988 förändringprocentuell

SNl Antal Andel % 1977 1983 1984 1988- -
83210 Juridisk uppdr. 5964 3,3 9,0 8,9
83220 Kameral uppdr. 54217 12,8 5,6 3,7
83230 ADB-verksamhet 24015 17,5 12,1 17,8
83241 Byggkonsulter 21840 15,9 1,6 4,2
83249 tekniskAnnan

uppdragsv. 20941 15,2 0,9 3,2
83250 Annons-, reklam-

verksamhet 13876 10,1 7,3 8,2
83291 Skriv-, dupliceringsv. 2898 2,1 4,4 8,7
83292 Rationalis., organis. 4 13l 3,0 4,4 7,6
83293 Bevakningsrörelse 107ll 8,1 1,2 7,0
83299 uppdrags-Annan

verksamhet lO333 7,5 11,0 6,3
Maskinuthyming833 6231 4,5 0,3 4,6

Totalt 492137 100 4,4 07

minstFöretag med anställden
Källa: CFAR; SCB SindBransch 1985:4:Uppdragsverksamhet En översikt.samt -

haft relativt utvecklingen, särskilt 70-taletunder slutetden sett svagaste av
ibörjan 80-talet. viss återhämtning har dock skett den starkaoch Enav

byggkonjunkturen tekniska bidrag tillunder år de konsulternassenare men
inte särskiltutveckling kännetecknar Uppdragssektomden snabba ärsom

stort.
vid sidan ADB-verksamhet vuxitdelbranscher har ärDe mestsom av

och reklamverksamhetJuridisk uppdragsverksamhet och Annons- An-samt
uppdragsverksamhet. delbranschen innehållerDen storensenarenan

varierande företagverksamheter mycket och med både ochmängd artav
konkurrenssi-Utvecklingen kan spegla denhushåll köpare. sägas nyasom

ituation näringslivet under 70- och 80-talen och resulteratmött somsom
marknadsföringsinsatser rationaliseringsåtgärder.krav ökade och An-på

liksom rationaliseringsverksamhetensreklamverksamhetensoch re-nons-
tillväxt dettalativt snabba kan exempel påettvara

utecklingstaktema kvalificerade tjäns-möjligen tolkaMan kan attsom
okvaliñcerade. juridiska branschens tillväxt skallDenökar änter sesmer

komplexitet näringslivetökade kännetecknarbakgrund denmot somav
kringgärdar näringslivet.samhället det ökade antal regler Deoch och som

haftstandardbetonade, harkamerala uppdragen, är mer en svagaresom
kraftiga tillväxten inom skriv- dupliceringsverksam-utveckling. ochDen

effektfyra åren torde den starkaunder deheten senaste vara en av
arbetskraftsunderskott förelegat.konjunkturen och det som
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utvecklinguppdragssektornspåverkarFaktorer som
Uppdragssek-ärföretagenhuvudsakligendettidigare ärvisats somSom

ikonjunkturlägetochaktivitets-naturligtdärför attkunder. Det ärtoms
inomutvecklingeninflytande påbetydandeallmänhet harnäringslivet i ett
tjäns-industriföretagensvisarstudierfinns attDetUppdragssektom. som

producerarsjälvtjänster sommenofta bestårteköp mansomsammaav
intedenärkompletteraförköper resursernahögkonjunktur att egnaiman

företagfördelsdärförskapastill3. högkonjunktur utrymme nyaIräcker
de be-sysselsättningsökningar inomföroch delsUppdragssektominom

företagen.ñntliga
faktorermängdemellertidfinnskonjunkturläget somVid sidan enav

iföretagenfaktorer gördvs. attutvecklingen,långsiktigaden sompåverkar
faktorsådanEnUppdragssektom.fråntjänsterutsträckning köperökad

specialist-frånköpabilligaretjänsten kan attpå ärpekatsdet att varasom
stordriflsfördelarl. faktorEnutnyttjakandessa annanföretag attgenom

heltid ochfunktion på attvissbehöverinte manföretagetkan att envara
faktorYtterligareutifrån.tjänstenköpaodelbarhet föredrar enatta.p.

kanutifrån, ettföretaget kompetenstillföra gesombehovetkan attvara
utvecklingen.med deni fasföretaget externaoch hållaperspektivvidare

behovetökarfaktorerstrukturellapå avpekatsocksåhar somDet
harenhetertillföretag störremindreSammanslagningföretagstjänster. av

företagstjänster attkvalificerade genombehovetöka externaansetts av
faktorDiversifiering ärkomplicerad.blir annanföretagsledningen enmer

företagenkompetens attbehovetöka extern genomhar ansetts avsom
marknadskun-behovoch möterområdenin på ex.avkommer nyanya

expertis,juridiskfinansiering, etc.skap,
näringslivetindustrin ochsvenskaför den1980-talet haroch1970-

70-taletUnderstrukturomvandling.omfattandedenkännetecknats av
konkur-ökandedensamtidigtdiversifrera sigföretagförsökte många som

Underbranscher.ineddragningar mångakraftigaframtvingaderensen
företags-ochföretagsköpökade80-taletbörjanoch70-taletslutet avav

och USA.i EGföretagsköpenutländskaminst deintesammanslagningar,
likviditetökadedensedanförstärktesföretagsköpökade avTrenden mot

marknadsut-,begränsadedensamtidigtskapadedevalveringen somsom
företagsköp. Densättpåexpansionförsvarade annat genomvecklingen

förklaring till Upp-därförstrukturomvandligen tordeomfattande envara
decennierna.deundertillväxt senastesnabbadragssektoms

utsträckning köperi störreföretagfaktorer görde attsidanVid somav
statistiskafinns detsjälvadem rentproducerahellreutifrån än atttjänster

omfattandevisats hartidigareSomstrukturomvandlingen. eneffekter av
tjänstefunktionema görieffektivitetenökaFörägt attbolagisering rum.

klassificering. Ettstatistiskdå byterbolagtilldemföretagen somegnaom
frnansieringsfunktion ellersinindustriföretag görexempel närär ett om

registrerasdåföretag kommer attbolag. Dettatilldataavdelning egetett SeIUl. etc.1977periodentillväxt. Förskenbarfår Ser-då 1 Understanding theuppdragssektominom ensom -
Thomasvice Economy,förklarasföretagstjänsterförtillväxtenhälftenkunde gruppen1982 avca JohnStanback,TheM.industrin.frånöverflyttningmed UniversityHopkins

ingafinns80-taletdelen Baltimore.varit under Press,utvecklingen har avsenareHur
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i framuppgifter belysa problemet har här tagitsFör någon månattom.
uppgifter inom vilka branscher, de nuvarande arbetsställenadvs.om var,

registrerade vid tidigareinom Uppdragssektom två tidpunktersektorn var
Även inteentydiga kan kan ändå1984 och 1980. några svar gesom man-

sysselsättningsexpan-vissa indikationer på tillväxten skettom genom
befintliga företag företag tillkommit. Tabell 7.2sion i eller attgenom nya

finns ii vilka de arbetsställen uppdragssektom årvisar branscher som som
finns i respektivefanns 1980 och hur del de anställda1988 år stor av som

EWPP-

år 1988. Uppdelning efterAntal arbetsställenoch antal sysselsatta arbets-Tabell 7.2
SNIbranschtillhörighet år 1980. Delbranscher inom Uppdragsverksamhetställets

Maskinuthyrning SNI 833. Privat832 och sektor.

Procentuell andel 1988års arbetsställenoch syssel-av
sättning inom 1980 befinner sigparentes som

ÖvrigSamma Varu-Delbransch
bransch sektorn tjänstesektor registreradeSNl

3 66Juridisk 31 41 0 O 4 5583210 uppdr.
3422 58 4 4 4 7383220 Kamera 1

8 32 3 9 87 5683230 ADB-verksamhet 1 4
24 60 5 70 3483241 Byggkonsulter l 1 5

83249 tekniskAnnan
2 9 68 2824 61 2 6uppdragsv.

reklam-83250 Annons-,
5018 39 2 5 9 76verksamhet 1

83291 Skriv-,
60 69 31dupliceringsv. 24 2 4 5 5

78 48Rationalis.,organis. 13 34 O 5 9 1383292
57 20Bevakningsrörelse 38 78 3 1 2 183293

uppdrags-83299 Annan
32 2 3 8 22 75 4315verks.

8 77 42Maskinuthyrning 9 40 6 10 8833
2 3 7 74 4019 50 5Totalt

Källa: Bearbetning CFAR.av

fjärdedelarvisar mycket uppdragssektornsTabellen såatt tresom av
Ävennyregistrerade tillarbetsställen sedan 1980. det delenär störstaom

mindre företagen nyregistrerade såde är måste konstateraär attsom man
omfattande förnyelse inom sektorn.det skett Endast 19 procenten av

fanns inomarbetsställena år 1980 delbransch medan 7 procentsamma
överflyttats från främst från de övriga tjänstesektorerna.andra sektorer,
Eftersom nyregistrerade arbetsställena naturliga skäl mindrede är änav
genomsnittet blir sysselsättningsmässiga förnyelsen inte omfatta-den lika

Emellertid hälften ide. det endast de sysselsatta arbetar arbets-är av som
fanns i branschen 1980 medan 40 iställen år arbetarprocentsom nya

tillkommit efterarbetsställen. Flertalet arbetsställen har 1984. Totaltnya
för Uppdragssektom har 58 arbetsställena med 26 procentprocent av av
sysselsättningen nyregistrerats 1984.sedan Inom ADB-verksamheten har

företagen tredjedeltredejdelar med sysselsättningendrygt två avav en
nyregistrerats 1984.sedan

finns inomandelen arbetsställen ADB-verksamheten,Den största nya
företagen sysselsättningen87 med 56där ärprocent procent av nya.av
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delbran-i bransch. Andraföretagen finns kvar8Endast procent sammaav
reklamverksamhet,och Rationa-hög fömyelseandelscher med är Annons-

Maskinuthyming,organisationsverksamhet,ochliserings- Annansamt
Juridisksysselsättninguppdragsverksamhet. har ocksåandelEn hög ny

mindrearbetsställenuppdragsverksamhet, änandelen äräven om nya
genomsnittet.

arbetsställen tillomklassningdirektframgår tabellen harSom avav
inteomfattande, särskiltinte varitfrån andra sektoreruppdragssektorn

Maskinuthyming har omklass-for delbranschenfrån Endastvarusektom.
inteemellertidviss betyderhaft betydelse. Dettaning från varusektom en

bolagisering tjänstefunktioner påverkat Upp-uteslutakan attatt avman
oftaBolagiseringen delarutveckling. skerdragssektorns ettattgenom av

och bildarinom industrin, rycks lossarbetsställe,existerande ettex.
statistiken.nyregistrerat i Ibetecknaskommerarbetsställe att somsom

finns i tabellen kannyregistrerade arbetsställenden stora somgrupp
tidigare funnits inom andra sektorer.finnas delarsåledes som

90-taletunderUtvecklingen

denunder 90-taletkommer ocksåADB-verksamheten att mest expan-vara
tidigare denBranschen harinom uppdragssektom.siva branschen genom

samhällssek-inriktningen alladatoriseringenomfattande och motgenom
varit dåligt.konjunkturläget Det störstaexpanderakunnat även närtorer

kvalifi-skaffa tillräckligttidigare varit medi branschen harproblemet att
efterfrågan sigMöjligen utbud och närmakommercerad personal. attnu
företag mängdochnågra störreBranschen bestårvarandra. storenav

strukturomvandling i branschenpågår störremindre. vissEn attgenom
och utländskahårdvaruleverantörerföretag mindre. Ocksåköper upp

sina ellerbredda marknaderför på dettaföretag sitt ägande sättökar att
den ökandeviss konkurrens kan uppståsitt sortiment. ökadEn genom

internationaliseringen struktur-ochinternationaliseringen även om
till efterfrågan datatjänster. Myc-upphov påomvandlingen i sig också ger

fortsatt vissstarktillväxten kommer ävenket talar för attatt vara om en
inte kan uteslutas. De störretillväxttaktensänkning den nuvarandeav

mindre.uppköpdelvisexpanderaföretagen kommer att mest, genom av
75000skulle totaltsysselsättningsökning kring 10årligEn procent ge ca

sekelskiftet.vidsysselsatta
tilli koppladutveckling hög gradkonsulttjänsternas ärtekniskaDe

främst näringslivets byggande.utveckling,industrins byggandetsoch
varit expansiv.byggkonjuntur Attårenshar under deMarknaden senaste

dels detsysselsättningen har berott påexpanderainte kunnat attman
intefrämst kanske på detviss överkapacitetfannstidigare attmenen

varit inom branschenhar hårdtillgå. Konkurrensenfunnits personal att
skaffaSvårighetdatabranschen.från andra branscher,också attex.men

strukturomvandlingomfattandefaktor bakom denocksåpersonal är en
expandera.företag det enda sättetkanpågår, då uppköp attvaraavsom

i deföretag branschen medanpågårpolarisering små ochEn storamot
efter-fördeli sig kanföretagen försvinner. Storlekenmedelstora vara en

intemationaliserasi ökande grad kommermarknaden att genomsom
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näringslivets ökande internationalisering. delEn branschens expansionav
därförkommer ske utomlands. faktorerNågra förändraskulleatt som

förutsättningarna drastiskt under 90-talet kan inte miljö-De ochman se.
energiproblem blir aktuella möjligenkommer främja tillväxten iattsom
branschen redan detta viktigtär föreslagnaområde. Denettmen nu
momsbreddningen å andra sidan faktorär skulle påverka bran-en som

främstschen, kanske ökat andel kommunal egenproduktion. Andragenom
faktorer möjligentalar det svårigheterna skaffa personal ärmot attsenare.
fortfarande i branschen. förefallerTotalt därför dämpningstora sett en av

konjunkturbetonadede årens sysselsättningsökning trolig.senaste som
Med sysselsättningsökning på drygt skulle branschen totaltprocenten en
ha 50000 sysselsatta år 2000.ca

De kamerala tjänsterna tidigare tillhörthar expansiva.de Alltmermer
komplicerade förregler företagandet, internationalisering, har ökatm. m.
behovet skatte- och ekonomisk rådgivning. revisionsföretagenFör harav

bristen kunnigdock på personal utgjort hinder för tillväxten. Det stora
behovet kunskapsutveckling har skalfördelar gäller utbild-när detgettav
ning, vilket har bidragit till den omstrukturering företagstörremot som

i Samtidigtpågår branschen. kommer finnasdet kvar mindrebehovatt av
företag ligga sina redovisningskonsulternakan kunder.nära För gällersom
också det komplicerade företagandet kan efterfråganöka påväntasatt mer

tjänster.branschens ökande konkurrensenDen också ökade behovger av
konsulttjänster inom ekonomistymingsområdet, vilket delvisär en ny
marknad. de tjänsternaFör kamerala totalt förefaller det desom om
hittillsvarande tendensema fortgåkommer under 90-talet. Näringslivetatt

ikommer ökande ha behovgrad tjänster. Den ökandeatt externaav
efterfrågan kan i vissdock utsträckning tillgodoses ökadedengenom
produktivitet datoriseringen medger. sysselsättningsökning iEn stor-som
leksordningen fem förefaller rimlig.år skulleDettaprocent per ge en
sysselsättning ipå 30000 branschen 2000.årca

De juridiska tjänsterna har liksom de kamerala haft ökningsnabben
bl. kompliceradeden allt lagstiftningen, främst det gällernära. p. a. mer
företagandet. ajärsjuridikInom området kommer efterfrågan på extern
juridisk hjälp i framtiden,hög även de företagenäven störreatt vara om
ofta skaffar juridisk expertis. humanjuridikNär det gäller kan utveck-egen
lingen bli mindrenågot expansiv. småföretagsbetonadBranschen är och

viss strukturomvandlingäven blipågår så bör den mindreom en av
omfattning inom andra konsultområden eftersomän inte finnsdet lika

stordriftsfördelar.utpräglade Med något lägre utvecklingstakt än deen
tio förväntaåren kan sig sysselsättning kring 10000 vidsenaste man en

sekelskiftet.
Annons- och reklamverksamheten tillhörthar de expansiva delbran-mer

schema inom uppdragsverksamhet. Flera faktorer pekar på växandeen
förmarknad branschen. Marknadskommunikation har kommit fåatt en

allt betydelse för företagen,större inte bara det gällernär konsumentre-
klam, också företagsmarknadenpå och när det gäller profil-utan PR- eller
skapande åtgärder. Också offentligaden sektorn organisationernaoch har

Ävenhaft ökat behov kommunikation information.ochett av om man
förväntakan trendmässig ökning efterfrågan så är dock reklamverk-en av
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därförutveckling ochnäringslivetstillutsträckning knutenisamheten stor
defortfarandemarknadsföringentider ärkonjunkturkänslig. I sämre en av

visspågårkonsultbranscheri andraLiksompå.aktiviteter drar ennerman
organisa-integration medvissföretag. Enstrukturomvandling störremot

Även lågkonjunk-underutvecklingstendens.ärtionskonsulterna annanen
kraftigbranschenhade80-taletbörjanoch70-taleti slutet enturåren avav

90-underårårlig tillväxt på 5Medsysselsättningsökning. procent peren
Också2000.år25000sysselsättabranschentalet kommer att personerca
underförväntas växakanorganisationsverksamhetenochrationaliserings-

strukturomvandlingenochkonkurrensenökadedenGenom som90-talet.
rationaliseringsverk-medför ochnäringslivetinternationaliseringen av

organi-behovettordeoffentliga sektorn externinom densamheten av
sationshjälp öka.

sysselsättningsmässigt tillhörtbranschdenärBevakningsföretagen som
relativtvaritvolymökningendels påberorexpansiva. Detta attminstde

möjligtvaritutsträckning hari viss attdetockså påmåttlig attmen
elektroniska larm-i formverksamhetenteknik imodernintroducera av

därige-säkerhetsutrustning harFörsäljningövervakningssystem.eller av
traditionella väktar-denmedkonkurreratverksamhetblivit somennom

medbreddatsocksåväktanjänsten hartraditionella nyatjänsten. Den
utredningsarbete,receptionsarbete,bevakningsuppgifter, m.m.ex.

sysselsättningenåren harkonjunkturkänslig och de senasteBranschen är
varit brist pådetstorstadsområdena hariåtminstoneochsnabbtökat

vissinrymmakunnatorde90-taletunderUtvecklingenarbetskraft. en
deökningstakt änlägre senastemedsysselsättningenökning enmenav
branschensysselsättningsökning skulleårligMedåren. procentett par

2000.årsysselsatta14000hakunna ca
verksamhetermängdbeståruppdragsverksamhet stor avAnnan enav

faktorerenskildapåpekadärmed svårtvarierande Det är attmycket typ.
oftaverksamhetenEmellertid ärutveckling.branschenspåverkarsom

informationkultur,i samhället,expansiva verksamheterriktad ex.mot
torde80-taletkännetecknatutvecklingenpositivateknik. Denoch som

decennium.under nästafortgådärför ävenkunna
sysselsättningsutvecklingenbedömningamaLägger avsammanman

kringså hamnarbranschernaenskildaför desekelskiftettillfram man
maskinuthyr-inklusiveuppdragssektorprivatinomsysselsatta250000

iochgenomsnitt drygt 5ipå procentårlig tillväxtinnebärning. Detta en
Bedömningarnastorlek.uppdragssektornsfördubblingnärmastedet aven

000 år24vilka drygtanställda,företaginnefattar inte heller utan varovan
företagÄven del dessahuravgörasvårtdet storär som1988. att avom

innebäraföretagdessainkluderandettordeverksamhet såbedriver reell av
300000ha närmaresekelskiftet skulle kunnaviduppdragssektomatt

Omnivå CFAR.änredovisar högreNationalräkenskapernasysselsatta. en
fram medskrivs1987förredovisar årsysselsättningsuppgifter NRde som

sysselsättning påfårökningstalenårligakalkyleradehärden man en
sekelskiftet.vidi branschen350000





87

övrigainomUtvecklingen
tjänstebranscher

mycketvarit80-talen70- ochunderFastighetsförvaltning har en
likviditet,avregleringar, godpåberoendeverksamhetexpansiv m. m.

utveck-Även utgörakomma ettarbetskraftstillgången bedöms attom
visstorde90-taletockså understädbranschenlingshinder för en

sjukvårdEnskildstånd.tillkommasysselsättningsökning kunna
fåundervisningsverksamhet attPrivatliksomsannolikt enkommer

förvän-fritid kanOckså kultur och90-talet.betydelse underökande
dockutveckling kansysselsättningsökning. Svagarefå fortsatttas en

personliga tjänster.övrigatvättreparationer,ñr samtväntas

Fastighetsförvaltning
Bostads-1988 40 000årFastighetsförvaltningen sysselsatte personer.ca

följtviktigaste verksamhetensysselsättningsmässigtförvaltning denär av
haftharfastighetsförmedling. Branschenuppdragsförvaltning och en

kreditmarknadensbl.a.mitten 70-taletsedantillväxtsnabb p. a.av
avskaffades 1972.hyresregleringen för lokalerexpansion och attavp. a.

fastighetsmarknadenkommersiellakanske dendet80-talet ärUnder som
prisökningama,efterfråge-kraftiga ochdesig intressetilldragit genom

liggerutvecklingdennastorstadsområdena. Bakom etti centralafrämst de
ilikviditetenökadedenplaceringsbehov skapatsökatallmänt avsom

varitviktig del harkonjunkturuppgång. Endevalvering ochsamband med
försäkringsbolagenfrån bl.a.fastighetsmarknadenförintresseökatett

avkastnings-lägreskattesituation kunnatsindelvis accepteragenomsom
marknaden ärfastighetspriser. aktörer påNyadärmed högreochkrav

in-visat ökatharprivatpersonerfastighetsrentingföretagen. Ocksåbl.a.
efterfrå-gjortstorstadsområdena hariutbudetbegränsade attDettresse.

därige-marknad harrikstäckandemindre Enriktatsockså orter.motgan
1988.Granatenskapatsnom

Ägandet sittökatförsäkringsbolagenkraftigt, bl. harkoncentreratshar a.
för-byggföretag,idagfastighetsförvaltarna ärägande markant. De större

Koncentrationen ärfastighetsbolag.friståendesäkringsbolag någrasamt
storstadsområdena. Närifastigheter ochkommersielladet gällerstörst när

mindremängdfortfarandefinns detbostadsfastigheter storgällerdet en
bor.i vilkethus, ägaren
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Den kraftiga prisökningen fastigheterpå under de åren harsenaste
medfört avkastningen fastighetsförvaltningenpåatt minskar. Den svenska
marknaden har därigenom blivit mindre attraktiv. Detta förhållande till-

med avskaffandet det tidigare investeringsförbudetsammans förav
förvaltningsfastigheter i utlandet har gjort många fastighetsföre-störreatt

sigsöker utomlands, tilltag Västtyskland, Storbritannient.ex. och Be-
neluxländema. inhemskaDen efterfrågan torde dock fortfarande god.vara

siktPå efterfrågan på kontorslokaler den förändradegynnas yrkes- ochav
produktionsstrukturen med ökad andel kontorsarbete även det påen om
kort sikt kan finnas visst överskott på lokaler iett de större städerna. När
det gäller bostadsfastigheter finns fortfarandedet underskott i de störreett
städerna och ökat intresse kommer därförett riktas bostadsförvalt-att mot
ningen.

Den expansiva utvecklingen under 80-talet har inte i särskilt hög grad
haft någon effekt på sysselsättningen även viss ökning kan konstate-om en

Fortsatt effektivsträvan förvaltning med högmot produktivitet iras.
företagen och lugnare marknad gör det sannolikt stagnerandeen att en
eller högst måttlig sysselsättningsökning kan förväntas under 90-talet.
Eftersom fastighetsmarknaden i hög grad berörs statliga regleringar såav
kommer naturligvis framöveragerande ha betydelse.statens Med utgångs-

frånpunkt uppgifter förNR:s år 1987 kan nivå på drygt 60 000 syssel-en
förväntas kring sekelskiftet.satta

Renhållning, m. m.

Renhållningsverksamheten SNI 92 domineras till 70 procentca av
städningsbranschen. Vid sidan städningsverksamheten verksamhetärav
vid reningsverk skorstensfejning viktigastede sysselsättningarna.samt
Städningsverksamheten hade år 1988 20000 anställdaca personer

TillCFAR. det kommer företagmängd anställda. Bran-stor utanen
schens kunder finns uteslutande inom näringsliv,nästan och kom-stat

År hänförde1976 sig drygt fjärdedelar omsättningen tilltremun. av
företagen medan hushållen endast försvarade Entreprenad-procent.en
städning mycket vanligare inom privata företagssektomär den inomän

offentligaden tillsektorn. Skälet inomanvänder entrepenöreratt man
foretagssektom främst vill slippaär de problem administra-att man som
tionen städningsverksamhet innebär. offentligaInom den sek-av en egen

väljer i utsträckning städningsverksamhet,större dels där-torn man egen
för kvaliteten bättre dels föroch sådana krav ställsatt attman anser vara

fackligade organisationerna. Branschen mycket storleksmässigtär ochav
regionalt finnskoncentrerad. fåtalDet företag.många småett stora samt
Större delen finns ibranschen storstadsområdena och de större tätorter-av
na. -

Tillväxten har varit lägre under 80-talet under 70-talet. skäl tillän Ett
varit svårigheterna skaffadetta har Samtidigtoch behålla personal. haratt

Ävenden tekniska utvecklingen inom branschen gått långsamt. om ar-
betskraftstillgången bedöms komma utvecklingshinder förutgöraatt ett
städbranschen också under 90-talet viss sysselsättningsökningtorde en
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visssidantill Vid städverksamheten kanstånd.kunna komma enav
inom miljövården.företag verksamma Totaltförväntas för ärtillväxt som

sekelskiftetsysselsatta vidrenhållningsverksamheten torde antaletför
50000till drygkunna uppgå personer.

Övriga privata tjänster

före-privatpraktiserande läkare och tandläkare,omfattarsjukvårdEnskild
kraftigtrelativtsysselsättningen i branschen har ökattagshälsovård, m. m.

blir allt centralmed personalen80-talet. I ochunder 70- och att meren
betydelsehälsofrågor sannolikt ökandei företagen kommer att enresurs

iinkomsternastimuleras de ökadei Branschen torde ocksånäringslivet. av
produktivitetsökningar inte bety-möjligheterna till ärEftersomsamhället.

fortsätta.sysselsättningsökningenför kommermycketdande talar attatt
studieförbundprivata skolor,inrymmerundervisningsverksamhetPrivat

offentligariktar sig till näringslivet och denutbildningsföretagsamt som
faktor förbli viktigarealltEftersom kunskap kommersektorn. att en
utbildningnäringslivets behovfinns anledningföretagen det att tro att av

ökainkomster i allmänhet kommerliksom ökadekommer öka attattatt
studie-privata skolor ochprivat utbildning. det gällerefterfrågan Närpå

haftBranschen harnaturligtvis betydelse.förbund agerandeär statens av
fåtorde kunnasysselsättning under 80-taletstagnerande en svagmenen

fåttförefaller alltIntresseorganisationerna ha90-talet.ökning under ett
sig i sysselsättningenvilket avspeglati samhället, ocksåinflytandestörre
samhälle med ökadekomplext70- och 80-talen. Ettökat under mersom

fortsättningensannolikt iinformation och kunskap kommer ävenkrav på
intresseorganisationema, tillväxttaktenförtill tillväxt ävenleda omen

förväntasfritid kan80-talet. Också kultur ochkan bli lägre påän en
Ökade fritid torde ökasysselsättningsökning. inkomster och ökadfortsatt

till produktivitets-möjligheternaefterfrågan tjänster och medanpå dessa
särskiltökning inte är stora.

sysselsättning 70- ochhaft vikande underbilar harReparationer enav
omsättningsökningen inom bil-bilpark har80-talen. Trots allt störreen

stagnation i med låg-Efter sambandvarit mycketverkstädema svag.
verkstadstjänsterefterfrågan ökat.i början 80-talet har påkonjunkturen av

expansion.förhindratBrist personal har dockpåkraftigt under år.senare
teknisktbilar. Bilarna blir ocksåförutse antalsikt ökatPå kan ett merman

Samtidigt bliröka.verkstäder kommerkvalificerade och beroendet attav
reparationsbehov samtidigtfår minskatbilarna ochdock bättre som pro-

effektentordeinom verkstäderna. Sammantagetduktiviteten kan ökas
hushållsvarorsysselsättningsnivå. Reparationeroförändradkunna bli aven

gäller volym och sysselsätt-oförändrad nivå både detnärhar legat på en
kvalificerad teknisktinköptid. Hushållens ökadening under lång aven

servicebehov också härmedföra ökatutrustning dock äventorde ett om
sysselsättningenkvalitet. ökningblir Enutrustningen allt bättre svag avav

möjlig.skulle kunna vara
uthymingstvätt,industritvätt,i olika delar:indelaskanTvättbranschen

möjligen kommaKemtvättbranschen kanprivattvätt och kemtvätt. att



miljöskäl liksom privattvätt haftproblem och dels har den allav en
vikande material och den förekomstenmarknad, beroende på ökadenya

tvättmaskiner. därför inte sig utvecklingkan någon starkMan väntaav
industritvätt och uthyrning utvecklingenunder 90-talet. När det gäller är

Tvättkonsumtionen i90-talet också osäker. bestäms antaletunder stort av
inom viktigaste industrin tjänste-sysselsatta de marknaderna: och delar av

produktionen inom hotell och Utvecklingensektom restauranger.samt av
tjänstemannayrken möjligen minska uthymingsmarknadema,kanmot

eftersom i lägre grad särskilda arbetskläder.dessa yrkesgrupper använder
friaskattemässiga behandlingen arbetskläder också betydel-Den ärav av

fråga viktigast privata industrinbetraktas den hurDen ärsom som avse.
privata indu-från landstingen kommer utvecklas.konkurrensen Denatt

strin landstingen för privata indu-hävdar kan konkurrera på denettatt
frånstrin ofördelaktigt inte alla kostnader marknaden,sätt att ta utgenom

via sysselsättningen visatdel kostnader skattsedeln. hardvs. att ta ut enen
stadigt minskande 70- 80-talet. kantrend under och Av allt dömaatt

möjligen i minskadfortsätta, takt.denna trend komma att
skönhetsvård, hushållsarbete,De övriga personliga tjänsterna, hår- och

sysselsättningförväntas få fortsatt krympande ävenkan omm.m. en
minska nedgångstak-inkomster företagsmarknad kanökade och ökaden

ten.



Litteraturförteckning

1971SCBavskrivningar, Urval NrochRealkapitalC-O,Cederblad
1987tjänstesamhället, GidlundsDetA.,Forsman nya

Pinter LondonFrancesEconomy,The ServiceMiles NewGershuny
1979

Årsredovisning 1988Granaten,
198990-talet, NorstedtsHandeln påutredningsinstitut,Handelns

ochinformationsanvändningutredningsinstitut, Kompetens,Industrins
tjänsteproduktioniföretagen, 1986.IUI

loss, 1986SAFSläpp tjänsternaJohnson A.,
dyrgrip, Svenska Kommun-Svensk barnomsorg. EnKommunförbundet,

1988förbundet
Bilaga 17tjänstesektor,1987, PrivatLångtidsutredningen

ParisOECD1986,1976-VolumeDetailed tables, II,National Accounts,
andbetween servicesrelationsof theindustry, SurveyServicesOECD, to

DST1/1ND/83.49stencilindustry,
1989Treårsplan AugustiPostensPostverket, -

Valutapolitik 1989:2Penning-Riksbanken,
valutaöversikt 1988:5ochKredit-Riksbanken,

7för 986, RapportUppgifter år Irestaurangföretag.Hotell- och nrSCB,
tjänstenäringsprojektfrån SCB:s

1985, Arbets-åruppdragstjänsterinköpTillverkningsindustrinsSIND, av
industriverk 1986Statensrapport

internationellt, Ar-utvecklingochstrukturTjänstesektornsCTF,SIND,
tjänsteforskningförCentrumindustriverk ochStatensbetsrapport

industriverktjänstesektorn, StatenstillväxtLånad i1987:1,SIND
inför 2000, Arbets-försäkringsbranschen årochinansierings-1989, FSIND

industriverkStatensrapport
indu-översikt, StatensUppdragsverksamhetS1NDbransch 1985:4, en-

striverk
industriverkTvätteribranschen, Statens1982:22,SIND PM

industriverkindustrin, Statens1986:3, Tjänster inomPMSIND
industriverktjänstesektor, Statens1985:5, PrivatSIND PM

industriverkStatensTuristnäringen,1986:5,PMSIND
utvecklingsmöjlig-Regionalatjänstesektorn1986:8, PrivataSIND PM -

industriverkheter, Statens
Städbranschen1979:88SOU

medHandla tjänster1984:33,SOU



92

Stanback Th.M.Jr, Understanding the Service Ec0n0my,Policy Studies in
Employment Welfareand Nr 35, The John Hopkins University Press
1979

Sveriges Hotell- Restaurangförbund,och Hotell- och Restaurang/akta
Teldok 36, Omvälvning televärden,i Televerket 1988

TeleverkskoncernensTeleverket, treårsplan 1990- 1992
ÅrsredovisningTeleverket, 1988

Tjänsteforbundet, Nyhetsbrev 1989
Transportrådet, Trajikutveckling och trafikprognoser, Rapport 1989:5
Utrikesdepartementet, Sverige-Etta 1988, 1989UD
Utrikesdepartementet, detLägesrapport svenska integrationsarbetetom

oktober 1989, 1989UD



93

1990långtidsutredningentillBilagor

FörfattareNr Namn

Finansdepartementetberäkningarmodeller ochMetoder,
Henrik HornFlarn ochSverige HarryförkonsekvenserEkonomiska

ekono-internationellförInstitutetmarknadEG:s inreav universitetStockholmsmi,
LundbergLarseuropeiskanäringsliv och denSvenskt. utredningsinstitutIndustrinsintegrationen

LundborgPerarbetskraftsrörlig-friKonsekvenserav. utredningsinstitutIndustrinsEGSverigeochmellanhet
Svenssonresursfordelning Larsintegration,Finansiell. internationell ekono-förInstitutetpenningpolitikoch

universitetStockholmsmi,
centralbyrånStatistiskaarbetskraftsutbudetframtidaDet
centralbyrånStatistiskabefolkningframtidaSveriges

ochHultkrantzavreglering, LarsMiljöfrågor,Skogsnäringen:
WibeSörenframtidsutsikter

Lantbruksuniversitet i Umeå
Lars Bergmanmål-studiemiljöochTillväxt aven-. i SthlmHandelshögskolankonflikter
Kjell Andersenutvecklingeninternationella10.Den
Åke Blomqvistinterna-isjukvårdochhälso-Svensk ettll.

Ontario, Ca-ofUniversity Westernperspektivtionellt
nada

för forskningpolitik Expertgruppennationell re-valet omomedvetnaDet -. utvecklinggionalregional obalansoch
OhlssonLennartförny-strukturellförKunskapsbildning. else

LandstingsförbundetvälfärdförLandsting. fl.TurnerBengt1990-taletunderBostadsmarknaden m.. byggnadsforsk-förinstitutStatens
ning

SnickarsFolketransportförsörj-Samhällsekonomins. ning
industriverkStatenstjänstesektorPrivat17.
industriverkStatenstillväxtde-till 2000Industrin år ett18. -cennium

Kjell Janssonförmögen-ochinkomst-svenska19.Den
centralbyrånStatistiska19871967-hetsfördelningen

kommunförbundetSvenskaPrimärkommuner20.
energiverkStatensekonomimiljöEnergi21. --

WallinErikAndrén,Karl-Gustavför 2000-taletUtbildning22.
Christer Ysanderoch Bengt

fl.Persson-TanimuraIngaekonomi m.Kvinnor och23.
universitetLunds
HolmlundBertilempiri,teori,lönebildningSvensk24. - universitetUppsalapolitik

fl.LundgrenLarsframtideniMiljöproblemen m.25.
Naturvårdsverket

Fölsteroffentliga sektorn26. Den
5k?

l



V .

1993 -05- 27

STOCKHOLM










