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Lå dutrregcithiâgen
Förord

Långtidsutredningen 1990 utarbetas inom Finansdepartementets struktur-
politiska enhet. I samband med utredningen har antal specialstudierett
genomförts. Huvuddelen dessa publiceras bilagor till utredningensav som
huvudrapport.

Föreliggande bilaga har utarbetats Expertgruppen för forskningav om
regional utveckling ERU. Huvudansvaret har legat på kanslichef Jan-
Even Nilsson. arbetetI har därutöver deltagit Mats Johansson, Lars Olof
Persson, SjögrenEwa och Lennart Sundberg.

bilaganI analyseras den regionala utvecklingen under det kommande
decenniet. Särskild vikt läggs vid beskriva konsekvenserna föratt den
regionala utvecklingen förväntadeden relativt långsamma tillväx-av - -inom offentligaden sektorn. Därutöverten belyser ERU förändringarhur
på arbetsmarknaden kan komma påverka olika regioner. tredjeatt Ett

betydelsen forär regionaladentema utvecklingen investeringar i infra-av
struktur.

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

framgår hur bilagorna i utredningensten använts arbete.
Finansdepartementets kontaktman har varit departementssekreterare

Lars Engström.

Stockholm i oktober 1989

Lars Heikensten
Depanementsråd
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Författarnas förord

sitt 1990 långtidsutredning Finansde-samband med arbete med års harI
genomförauppdragit analys de regionalaåt ERU attpartementet en av

utvecklingen. Tidigare regionala haft for-har den analysenaspekterna av
regional nedbrytning nationella intede Så ärmen av av prognoserna.en

fallet Finansdepartementets framtidsalternativdenna gång. Då denna
inte departementetgång skall göra anspråk på haratt vara prognoser

förhållandevis inteaggregerad modell. blir detarbetat med Därmeden
meningsfullt regional Finansdeparte-nedbrytninglängre göraatt en av

framtidsalternativ.mentets
uppgift därför i varit fördjupa inomERUs har stället analysenatt tre

har sålunda riktat uppmärksamhetenproblemområden. ERU hur denmot
offentliga förväntaslåga tillväxten inom sektornden påverka detantagna

fördjupatregionala utvecklingsmönstret. har också sig i vilkaERU struk-
förändringar förväntasturella prägla arbetsmarknaden i olikadesom

förändringar igenom i olikaalternativen hur dessa slårsamt typer av
regioner. Slutligen investeringarna i infrastruktur.uppmärksammas Frå-
geställningen vilket för investeringar framtidsal-sådanaär utrymme som

geografisk fördelning investeringarternativen vilken dessa för-samtger
ha.väntas

inomutarbetats arbetsgrupp kansli. Arbets-Rapporten har ERUsenav
Nilsson, kanslichef,har bestått Jan-Evert Mats Johansson,gruppen av

Olof Sjögren Sundberg.Persson, Ewa och Lennart ERUs styrelse harLars
fortlöpande följt arbetet.

Stockholm september 1989.den ll

Bertil Löfberg
Ordförande i ERU
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Det omedvetna valet

Regionala problem återspeglar rumsliga utfalletdet socialagenerellaav
och ekonomiska förändringsprocessen Förändringar i folks värderingar
manifesterar flyttningsmönster.sig i Omläggningar i ekonomiskadennya
politiken formkan sig i ökad arbetslöshet i regioner. Denyttra utsattaav
nationella bostadspolitiken bidrar till försvåra den regionala bostadssi-att
tuationen. Miljö- energipolitiken förändraroch utvecklingsmöjligheterna i
enskilda regioner. Välfardspolitiken bidrar till olikheterskapa i utbudetatt

offentliga tjänster olikamellan regioner.typerav av
Regionala problem återspeglar på detta nationellasätt den politik som

förs. nationella politikensDå den konsekvenser synliggörssällan blir poli-
tiken i detta avseende omedveten. De regionala blirproblemen på detta

eftersträvatickesätt resultat de medvetna politiska val görs.ett av som

Regionalpolitikens särprägel
regionalaDe konsekvenserna dessa manifesterar sigomedvetna val iav

form befolkningsförändringar, försämratarbetslöshet, serviceutbudav
i enskilda regioner. sedan traditionella regionalpolitikensDet är denm. m.

uppgift bidra till återställa regionaladen balansen. traditionellaDenatt att
regionalpolitiken blir på detta reaktionspolitik syftar tillsätt atten som
återskapa sektorpolitiken bidragitden balans till rubba. Regional-attsom
politiken faktiskablir förändringar ipå det regionala utveck-en respons
lingsmönstret.

faktumDet regionalpolitiken präglas den reaktionär påatt attav en
faktiska förändringar regionalpolitiken dess förstasärprägel. För detger
blir ideologiska inslaget i politikendet Uppgiften har starksvagt. en
praktisk anknytning. iDen består i formnågon återskapa den balansatt

förlorad. ideologiskagått Det inslaget inskränker sig till politikenattsom
baserar sig övergripande föreställningarpå samhällets generellaom om-
vandling. 1960-talets regionalpolitik byggde föreställningensålunda på att
samhället inne i industrialiseringsfas. Problemregionerna, förstaivar en
hand Norrland, kännetecknades de ännu stod med det benet iattav ena
jordbrukssamhället. Framtiden i industrialiseraansågs bestå des-ävenatt

regioner. Modernisering blev den bärande ideologin för dåtidens regio-sa
nalpolitik. Sedan mitten 1970-talet situationen förändrats.har Fram-av
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föttharBergslagenindustriregioneriproblemregionalaväxten nyasomav
Industrialisering be-omvandling.generellasamhälletsföreställningar om

betraktas iproblem. l dagregionalalösavägintetraktas längre attsom en
omvandlingsamhälletsutslagregionala problemenstället de ett avsom

alltställs störrekunskapssamhälle, där dettillindustrisamhällefrån ettett
innebärSamhällsomvandlingenkunskapsnivå. attarbetskraftenstillkrav

ökar.kunskapsberoendeSveriges
forsk-tillämpadsatsningen påökning isnabbaårtiondetsDet senaste

Ökningen i antaletför detta.uttryckutveckling ärning och personerett
kunskaper ärdistributionproduktion och ettmedsysselsattaär avsom

År arbetskraften101960för detsamma. procentuttryck avannat var
andelenhadeTjugofem årverksamhet.med dennasysselsatt typ senareav

prioriteringardepåverkatomvandling starktharfördubblats. Denna som
regionalpolitik strävade1960-taletsMedanregionalpolitiken.inomgörs

1980-kännetecknadesregionernaifabriker deefter etablera utsattaatt
Förbättradeprioriteras.kompetenshöjande insatserpolitiktalets attav
kompetens-medkontakterunderlättaförkommunikationer externaatt

utbild-teknologiöverföringstimuleraför samtteknikcentra attcentra,
regionenarbetskraften ihosfor kompetensenökaningsinsatser ansesatt

tillanpassning detproblemregionersunderlättaförmedelcentrala attvara
kunskapssamhälletframväxande

flytande. Enärdess gränserocksåkännetecknasRegionalpolitiken attav
vidtas på kortinsatserdeprägelalltid sinfårreaktionspolitik att somav

bidrar påRegionalpolitikenfinns.redanplanerdesikt bestäms somax
kom-åtgärderomprioriteringmotiveradregionalttilldetta sätt avatt en

därför krea-förutsätterreaktionspolitikframgångsriktill stånd. En enmer
Föreslag-sammanhang.ibefintliga planerutnyttja ett nyttförmågativ att

aktuellautbildning,högreutbyggnadplaneradväginvesteringar, avna
sär-karaktärenoffentliga verksamheteromlokaliseringar avm. gesm.av

regionalpoli-utvidgas dendettainsatser. På sättregionalpolitiskapräglade
poli-Denproblemenregionala växer.automatiskt, denärtiska domänen

underandra ordmedvalen ökaromedvetnademedvetenhetentiska om
perioder.dessa

tillnärhetpolitikområdetsisålundaliggersärprägelRegionalpolitikens
nytänkande, närförområdetstillproblem utrymmekonkreta storasamt

dynamikochanvändning. RelevanstillÅke kommeri medlenhar gällerAndersson detE. som
oli-behandlatböcker medförSamtidigtpolitikområdet.tre hosegenskaperstarkasålunda tvåutgördennaaspekterka om-av uppmärksam-utformning ofta störreägnaspolitikensegenskaperdessa attSevandlingsprocess.

Storstadens till konkretanärhetPolitikområdets symptomgenomförande.Kreativitet. desshet än
1985,Stockholmframtid, intressegrupperingarföreldoradoregionalpolitiken är somettgör attK-samhälletajframtid till- stödområdenAvgränsningeninriktning.politikenspåverkaönskar avmed U.sammans

Stockholm mobiliserarStrömquist, problemmedRegionerkoalitioner.tillfälligadärförpräglas avRe-Universitet.1988och näringsliv,fackförening,regioneni denaktörerolika typer egnaav -Stock-gionersframtid.
särfördelarför utverkafrån regionenriksdagsmän attkommuner,1988.holm osv. -Samspel2 551989:SOU investering,uteblivenfabriksnedläggning,regionen. En enför den enegnaförfimgerande regioner, kanutflyttningsöverskottbefolkningen, etc.iåldersstruktur stortettskevpå da-illustrationger en ochaktörerregionensmobiliseringförFöreställningar tjänasålunda argumentom avengens som

åtgärdervilka ansessom insatser.statligakompenseranderikta påför kravattutvecklaförkrävas att intresseinitiativtung. Aktörernasblir detta sättRegionalpolitiken påproblemregioner.
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till insatser i regionen.initiativ leda denriktas kantamot att nya egnasom
genomföra politiken. offentligaintresse inte DenMotsvarande åtägnas att

för genomföra politikenhalvoffentliga har äroch attapparat ansvarsom
oöverskådlig. regionalpolitiskatakt med dendärför komplex och I att

komplexiteten i genomförandeappa-utvidgats ocksåmedelsarsenalen har
ökat.raten

i mittenlokaliseringspolitiken etablerades 1960-talet antaletNär av var
ansvarsfördelningen mellan dem klar. I ärendenlitet och störreaktörer

företag lokaliseringstödregeringen vilka skullefattade beslut somom
mindre bidragansökningar lån och behandladesmedanoch lån om av

delArbetsmarknadsstyrelsen. Under 1970-talet delegerades ansvareten av
utvecklingsfondernaSamtidigt regionalabyggdes detill länsstyrelserna.

företag.för till och medelstora Enspeciellt stöd småmed ett ansvarupp
regeringskanslietglesbygdsdelegation inom inrättades också. Un-speciell

regeringen överfört ytterligare till Statens Indu-1980-talet harder ansvar
regionala kommit in i bilden. dagsamtidigt aktörer har Istriverk, nyasom

regionalpolitiken andradärför vissa delar departementen,handläggs avav
länsstyrelsema finnsvissa regioner detISIND och åter andra avav

investmentbolag bidra till stimule-regionala/lokala skalldessutom attsom
särskildi fallnäringslivet i regionen. Staten har något upprättat enra

för riktade insatser till regionerna.delegation de aktuellatar ansvarsom
bedrivafler aktiverat sig förSamtidigt kommuner på handhar allt att egen

näringspolitik." vildvuxnare floran inom regional-allt aktörerlokal Den av
Över tidenförsvaga i regionalpolitiken. harpolitiken bidrar till skärpanatt

regionalpolitik fått inslag symbolpolitik. Beslutetdärför allt starkareett av
frågan effekterblivit viktigare hur skallhar tiden ännågor övergöraatt om

insatserna.beslutadeuppnås med de

fokusRegionalpolitikens
tradition inriktad sysselsättning ochfokusRegionalpolitikens är motav

till riket i övrigt, hög arbetslöshet ellernäringsutveckling. i förhållandeEn,
för regional-starkaför regionalt arbetslöshetsproblem är argumentettoro 3 detaljeradFör en mer

komplexiteten iriks-kronisk analyshögre arbetslöshet änpolitiska insatser. Norrbotten, med aven
organisationen runt re-arbetslöshetBergslagen, medgenomsnittet 1960-talet, ochsedan somen gionalpolitiken Dssemitten exempel påriskgenomsnittet l970-talet, tvåöverstigit sedan är Förhandlings-1989:28av

regionalpoliti-ekonomin zgjordes imotiverade insatserregionalpolitisktspeciella,detta. De som ken.i läggaMalmö samband med beslutetUddevalla ochLandskrona, attom 4 i första handDet är
regionalt arbetslös-understryker hotpå dessa platserned inom stödom-kommuneratt ettomvarven

pårådet att ut-satsatsomtillräckligt för initiera insatser.falli vissahetsproblem är att närings-veckla lokalenindikator förekomstenBefolkningsminskning accepterad påär annanen beskriv-politik. För en
omfattningen påvid ningi politiska läggesvikt den debattenregionala problem. Den avsomav närings-kommunaladeni politiska debattenbefolkningsutvecklingen resultat det denär ett attav Hjempolitiken Bennysebefolkningsomflytt-befolkningsutveckling,koppling mellanstarkgörs Ulf Bergendahl,ochen

näringspolitikKommunalkonventionella visdo-arbetsmarknadssituation. rådandeDenningar och
och kompetens,ansvar-tillgångenfolks flyttningsmönster återspeglar på arbe-ifrånutgår attmen Kommunförbundet,

därför inte fåflytta från region, de kan arbete där.tvingasFolk Stockholm 1987.attten. en
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arbetsplat-brist påidetta sättdefinieras på termerproblemRegionens av
ser.

befolkningsför-relevansenförsvagatillbidrarförhållanden att avTvå
deti regionen. Förarbetsmarknadssituationenpåindikatorändringar som

naturli-inneburit dennativiteteni attnedgångenlångsiktigadenförsta har
medårupplevt mångaregioner ettminskat. Ibefolkningsökningen somga

födda. l gles-antaletdödaantaletdärföröverstigerutflyttningsöverskott
födelse-sålundafl. blirSorseleRagunda,Bräcke,bygdskommuner m.som
Befolk-befolkningsminskningen.förbetydelseallt störreunderskottet av
lämnarungdomarföruttryckbara attinte längreningsminskningen ettär

inflyttningsöverskottetkonsekvensi stället attMinskningen är avenorten.
för litet.till ärorten

flytt-arbetsmarknadssituation ochmellansambandetandra ärdetFör
förändringspro-Tvål960-talet.underi dag änkomplextningsrörelser mer

segmenteringökade samtarbetsmarknadenstill detta:bidragitharcesser
segmenteringenökadearbetskraften. Denutbildningsnivån hosökadeden
arbetsmarknad.homogentalarelevantinte längre är attdet om engör att

finnsDetantal segment.i ställetbestår stort enArbetsmarknaden ettav
soci-högstadielärare,förskollärare,sjukskötare,för läkare,arbetsmarknad

revisorer,byggnadsingenjörer,arkitekter,verkstadstekniker,alarbetare,
sigröraarbetstagareenskildför attMöjligheternasnickare enosv.murare,

kräverallmänhetbegränsade. l ettdelarbetsmarknader ärdessamellan
sigomskolarenskilde arbetstagarendendelarbetsmarknad attbyte av

antal år.under ett
arbetsmarknadssituatio-följersegmenteringarbetsmarknadens attMed
arbetskraft förekommeröverskott påBrist ochpåkomplex.blir mernen

läkarehaft brist påsålundainland harNorrlandsparallellt.oftareallt
brist på andradessutomdetdag råderll960-talet.mittensedan av

ingen-ochutbildade ekonomerpåvårdpersonal ochutbildadkategorier av
arbets-vissa andrautbudsöverskott på typerdetSamtidigt råder avjörer.

regional-förföremålärregioneri andralikartadSituationenkraft. är som
innebärsegmentering ettattökadeArbetsmarknadenspolitiska insatser.

konse-betraktaskanuteslutandeinte längreutflyttningsöverskott ensom
sådantTill del ärarbetsmarknaden. ettpåutbudsöverskott enkvens ettav

svårtregionerna haraktuella attdekonsekvensockså attöverskott aven
mångapåkan berosvårigheterarbetskraft. Dessavissaattrahera typer av

erbjuda intres-kunnaförför litenkanske attArbetsmarknaden ärsaker.
geografiskpersonens ochKlimatvälutbildadeförkarriärmöjlighetersanta

Bristattraktiva.mindreframstårregionermedförakanbelägenhet att som
försvårabostadsmiljöer ocksåkanattraktivabrist på enochbostäderpå

bakgrund. Enrelevantarbetskraft medattraheramöjligheterregions att
inflyttning-resultatfalli många attsålundabefolkningsminskning ettär av

arbetsmarknadssituationen utrymmevadmindre änregionen är gertillen
för.

ökadedenresultatsegmentering bl.ärökade ettArbetsmarknadens ava.5 utförlig dis-För en mer förändring fåri ettdennaStyrkansamhället.iutbildningsnivån mankarriärmöjlig-kussion av medandelenförändringar i post-för val studerabetydelseheters personerintryck attav genomav
bosättningsort SOU människorse 60-åringar, dvs.Bland dagensutbildning.gymnasial gruppenregionala121989: Den lOhar knappt1950-talet, procent postgym-utbildning underfick sinprøblembilden. som
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människor30-åringar, dvs.blandandelutbildning. Motsvarandenasial
iAndelen23utbildning under 1980-talet, ärfick sin procent. personersom

fördubblatsutbildning sålundapostgymnasial harmedåldersgruppen
oftaföljer kraven påutbildningökadtrettioårsperiod. Med attunder en
enskildetillräckligt för deninte längre ettökar. Det är attarbetsplatsen

intres-arbetsuppgifterna skalldessutomHan/Hon kräverarbete. att vara
flyttar tillvälutbildadeinnebär mångautvecklande. Dettaoch attsanta

utvecklings-godaarbeten mederbjuder intressantaarbetsmarknader som
likaspelararbetsmarknadenlokalaKvaliteten på den stormöjligheter. en

välut-arbetsmarknaden. Depåutbudsöverskottetaggregeradedetroll som
från all-avvika denpå detta sättflyttningsmönster kommerbildades att

i regionen.arbetsmarknadssituationenmänna

inriktningStudiens
scenariomakro-ekonomiskainledningsvis hur destudie diskuterasdennal

förväntas påverkalångtidsutredningenför medtill grund arbetetlegatsom
vilkariktasUppmärksamhetenutvecklingsmönstret.geografiska motdet

kontraktivrespektive ekono-expansivuppvisaförväntasregioner ensom
geografiska utveck-detövergripande analysenutveckling. Denmisk av

olTenliga sektorn,detaljerad denanalysföljslingsmönstret avmerav en
för denbetydelseinfrastrukturenssammansättningarbetskraftens samt

utvecklingen.regionala
lokalisering idesstjänsteproduktionen utmärksoffentliga attDen av

tjänsteproduk-offentligväxandeföljer bosättningsmönstret. Enhuvudsak
1970-bosättningsmönstret. Underkonsolideratilldärförtion bidrar att

i genomsnittoffentliga sektorn medinom denantalet sysselsattatalet växte
sjunkit till l,ltillväxttakten1980-talet harUnderår.5,2 procent per

följt uppmärksam-tillväxten harMed den långsammareår. attprocent per
offentliga tjänste-organiseringen denfokuseraskommitheten motatt av
förutserLU-90den. lför utbyggandeni attproduktionen stället man,av

Vad dettabestår.offenliga sektorninomutbyggnadstaktl980-talets svaga
idiskuterasutvecklingsmönstretregionalaförförväntas innebära detkan

kap.
omvandlingen kanekonomiskaförväntadedenåt hurKap. 4 ägnas

Arbetskraftens sammansätt-utbildning.arbetskraftenspåverka kraven på
regioner analyseras.i olikautbildningning med avseende på typer av

Finansdeparte-scenarios utarbetatsiutgångspunkt deAnalysen tar avsom
i makroeko-variationer detfrågeställningen hurcentrala ärDenmentet.

förändringen i kraven påförväntas påverkautvecklingsförloppetnomiska
syssel-behandlasFrågeställningenarbetskraftens attkompetens. genom

Arbetsmarknadendiskuteras.regionerisättningsutvecklingen två typer av
arbetskraften ärandelkännetecknasregioneni den stor avav enena

välutbildadlåg andelregionen harvälutbildad, medan den andra ar-en
betskraft.

förbetydelsetillmätts allt större1980-taletinfrastrukturen har under en
oftainfrastrukturgodutveckling. Tillgången påregional som enanges

därförinfrastrukturen harregioner.i vissatill expansionenviktig orsak
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kommit få framträdandeallt iroll regionalpolitiken. I kapitelatt 5en mer
riktas uppmärksamheten samspelet infrastrukturmellan regionalochmot
utveckling. Befintlig infrastrukturenskunskap Förbetydelse regionalom
utveckling diskuteras och de regionala fördelningsmekanismerna, när det

infrastrukturbyggande,gäller beslut analyseras.om
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regionerUtsatta

faktorer.mångaSverige påverkasiutvecklingsmönstretregionalaDet av
ekonomiskainternationelladenemellertidfaktorer stårBland dessa en -
utveckling-ekonomiskainternationellaDeni särklass.utvecklingen en- Sveri-iutvecklingenregionaladendrivkraften bakomviktigastedenären

utvecklings-regionalapåverkar detvärldsekonominiFörändringarge.
indirekt.direktsåvälmönstret som

strukturomvandling. Struktur-näringslivetsviaeffekten gårdirektaDen
internationella konkur-förändradeframprimärtdrivsomvandlingen av

regio-olikaistyrkavarierandemedigenomslårDessarensförhållanden.
effektenindirektalokaliseringsmönster. Dennäringslivetspåberoendener

politikför ärdennapolitiken. Målen attekonomiskanationellavia dengår
utrikes-i landetsbalansstabila prisersysselsättning,full samtupprätthålla

mål hotas.ofta dessavärldsekonomin innebäri attFörändringaraffärer.
därförbliråtgärderpolitiskaekonomiskanationellaMotverkande

utsträckningipolitikenekonomiskablir den stornödvändiga. detta sättPå
interna-utvecklingen. Denekonomiskainternationellareaktion på denen

inriktning-emellertid inte barautveklingen påverkarekonomiskationella
handlingsutrymmetocksåpåverkarpolitiken, denekonomiskapå denen

för-politikenekonomiskaanpassning denpolitik. Denför sådan somav
regionalasin denitill påverkarupphovvärldsekonomin turiändringar ger

åtgärdervilkabestämspåverkan skerdennautvecklingen. Hur somav
vidtages.

betydelseVärldsekonomins

illustration världs-god1970-taletmittenUtvecklingen sedan avengerav
kraftigautvecklingsmönstret. Denregionalaför detbetydelseekonomins

kraftigOECD-områdetföljdes ioljepriset 1973/74höjningen enavav
följde fyraDärefter årfigur l.industriproduktionen 1975minskning av

periodytterligareinnanindustriproduktion, stagna-stigandemed aven
inleddes1982konjunkturuppgångeninträlfade. Medtillbakagångochtion

betrak-helhetindustriproduktionen. Somistabil tillväxtperiod meden ny
varit sedanindustriproduktionenitillväxttaktenemellertidtad har svag
industriproduk-igenomsnittliga tillväxttaktenl970-talet. Denmitten av
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tionen under perioden 1974- 1988 uppgår tillendast ungefär tredjedelen
tillväxttakten periodenunder 1960- 1974.av
sina följdeI huvuddrag den svenska industriproduktionen motsvarande

utvecklingsförlopp. Den avvikelsennoterbara består i industrisvenskatt
inte förmådde sinöka produktion under den internationella konjunktur-
uppgången startade 1976. Detta är mönster delvis går igen hosettsom som
några Sveriges europeiska handelspartners Västtyskland, Storbri-av som
tannien, Schweiz och Belgien. Industriproduktionen i såväl USA som
Japan däremot sigåterhämtade frånsnabbt bakslaget 1975.

kraftigaDen internationella konjunkturnedgång följde efter oljekri-som
bidrog till synliggöra strukturproblem i världsekonomin.att En snabbsen

produktionsökning, åtföljandemed utbyggnader produktionska-stora av
paciteten, under l960-ta1et följdes inom branscher minskandestora av en
efterfråga under l970-talet. Företag i dessa branscher upplevde deatt
hamnat i situation präglad internationellt utbudsöverskott.etten av
Varvsindustrin, stålindustrin, gruvindustrin och den petrokemiska indu-
strin tillhörde de branscher drabbades hårdast. Världens råstålspro-som
duktion minskade sålunda med knappt 10 periodenunder 1974-procent
1982. Petrokemibranschen upplevde motsvarande produktionsminsk-en
ning, medan världsproduktionen fartyg halverades under perioden.av
Sådana produktionsminskningar i kombination med fortgåendeen pro-
duktivitetsökning resulterade i kraftig reduktion i sysselsättningen.en

bidragandeDetta tillorsak arbetslösheten i OECD-områdetattvar en steg
från 3.5 1974 till 8.5 1982.procent procent

Produktionsminskningar och nedläggningar blev nödvändiga. fort-Den
gående krympningen, och så småningom nedläggningen, påav varven
västkusten, bantningen LKABs verksamhet, nedläggningen iav av gruvor
Bergslagen och strukturrationaliseringen inom stålindustrin är exempel på

förändradehur den internationella ekonomiska situationen påverkade
strukturomvandlingen i Sverige. Norrbotten och Bergslagen sinmed kon-
centration och stålindustrin drabbades hårt denna internatio-av gruv- av
nella omvandling. periodenUnder 1974-1986 försvann ungefär 15000
arbetsplatser inom stålindustrinoch i dessa regioner.två Göteborg,gruv-
Malmö, Uddevalla och Landskrona förlorade ungefär lika många arbets-
platser i samband med omvandlingen inom och nedläggningen varvsin-av
dustrin. Utvecklingen sedan mitten l970-ta1et sålunda påtagligaav ger
exempel förändringarpå hur i den internationella ekonomiska utveckling-

direkt påverkar utvecklingen i regioner med inslag verksam-en ett stortdetaljerad be-En avmer
skrivning de problem heter före internationellär konkurrens.av utsattasomomvandlingen inomsom Hur direkt sårbar region för den internationellaär utvecklingen iärenstålindustrinochvarvs- region bestäms hur andel sysselsatt ikritisk är den konkurrensut-skapade storensamt av somen
analys deåtgärderav som sektorn, idvs. verksamheter förär internationellsatta konkur-utsattasomförvidtogs lösaatt pro- Då dessa verksamheter i huvudsak återfinns inom industrin innebärrens.finns iblemen Jan-Evert
Nilssons "Managing the det industrisektormed är de sårbara.att orter I taktstor medmesten att
spatial impacts of indu- andelen sysselsatta inom industrin har minskat har också regionernasstrial Swe-change The- genomsnittliga sårbarhet reducerats. Medan andelen sysselsatta inom in-dish case". l OECD/

TheN0rdREF0 Long- dustrin i början 1950-talet uppgick till 34 så hade andelen 1987procentavofRegiønalFutureIerm reducerats till 22 Trots detta finns det många regioner fortfa-procent. somPolicy Nordic View,A- rande är starkt exponerade för den internationella konkurrensen.Helsingfors 1989. I enstaka
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verksamheter tvåi konkurrensutsattasysselsattaandelensålundaärorter
jfr. tabell l.helheti riketså högtill gångertre somsom

totalprocent1985 i utvaldaindustrininom ortersysselsattaAndelTabell av
sysselsättning.

ProcentOrtProcentOrt

49.3Laxå65.8Oxelösund
48.6Emmaboda60.1Gnosjö
48.3Trollhättan58.IOlofström
46.7Arboga57.2Perstorp

Bengtsfors 45.653.lBoxholm
45.5Surahammar52.3Gislaved
45.0Finspång50.8Bjuv
44.3Hofors50.6Tranemo
44.0Lessebo50.2Bromölla

dominerasdekännetecknasde attMånga orterna avutsattamest avav
Olofström, Perstorp,Oxelösund,industriorterensidigaföretag. l somett
hälften sysselsätt-industrin för änGislavedochBoxholm avmersvarar

Även småföretagsdomineratmedsmå kommunerenstakaningen. ett
industri-andelGnosjö högexempelvis harnäringslivdiversifierat ensom

industriortertraditionellaindustrin i medelstora,medansysselsatta, som
för 40 ochmellanEskilstunaochBorlängeKarlskoga,Trollhättan, svarar

indu-gammalmedkommunersysselsättningen. I50 stora enprocent av
Sundsvall och Lu-Jönköping, Västerås,Norrköping,traditionstriell som

sysselsättning-30för mellan 20 ochindustrin endast procentleå avsvarar
mindreindustriorterensidigai såvälSysselsättningsutvecklingen somen.

direkt kopp-starkindustri har på detta sättdiversifieradmed enorter en
utvecklingen.internationellaling till den

Stockholm återfinnsstorstadsregionerna. IiannorlundaSituationen är
verksamheter,i konkurrensutsattasysselsattade13endast procent av

MalmöGöteborg3 till 2luppgårochförandelmotsvarandemedan re-
Öre-Även exempelvisregionalamånga20 centra,spektive procent. som

kännetecknasÖstersund, Uppsala,Karlstad ochFalun,Lund,Umeå,bro,
riksgenom-mindrebetydligt änsektorn ärkonkurrensutsattadenattav

indu-litenmedregionalastorstadsregionernaSåväl centrasnittet. ensom
utvecklingen harinternationelladensålundastrisektor utmärks enattav

utveckling.effekt pådirektförhållandevis orternassvag
fördavia denindirekt, d.v.s.första handipåverkasregionerDessa
fördautvecklingen. Deninternationelladenpolitiken,ekonomiska av

ekonomiskainternationellai sin denpolitiken påverkasekonomiska tur av
svenska iden omfattardetta 2mekanismer. Dels sker Stockholmvia två attutvecklingen genom

fall kommunernadettautveckling. Denvärldskonjunkturenskonjunkturutvecklingen återspeglar Sol-Nacka,Stockholm,illustration påoljekrisen 1973/74 ärföljde påkonjunkturnedgång en LidingöSundbyberg,som na,
Danderyd.exempel och1983 ärsedankonjunkturuppgångensvenska ett annatDendetta. iinnefattar3Göteborgdettapolitiken läggs på sättekonomiskaförPremissema denjfr. figur l. kom-sammanhangdetta

denpåverkanutvecklingen. Dels sker attinternationella Par-Göteborg,den genom munernaav
Mölndal.ochtillefrihetvilkengällerrestriktion, detnärekonomin utgörinternationella en i dettaomfattar4Malmöpolitik.ekonomiskasinutformningenvidregeringen harsvenskaden av BurlövsochMalmöfall

överbyggningspolitik i mittenförsöken med kommuner.norskaochsvenskaDe aven
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Figur klndustriproduktionens utveckling i Sverige OECDoch 1960-1988 Index.
1974:100.
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1970-talet franskadet försöket med expansiv efterfrågepolitik isamt en
början 1980-talet är exempel på svårigheterna Föra ekonomiskattav en
politik utanförgår de den internationella ekonomiskasom ramar som
situationen anger.

Grundregeln politiskaär den handlingsfriheten desto högreatt är större
internationelladen tillväxten I situationär. med internationellen en svag

ekonomisk tillväxt förär expansiv ekonomisk politik begrän-utrymmet en
i liten ekonomi.öppen Den svenska utvecklingensat under andraen

hälften 1970-talet illustrerar hur sådan politik iresulterar ökatav etten
budgetunderskott och bytesbalansunderskott. Under perioden 1974-
1982 ökade budgetunderskottet med 800än medan under.procent,mer

iskottet bytesbalansen med nästan 300 Omtanken bud-steg procent. om
getsaldot och bytesbalansen tvingade småningom framså anpassningen av

ekonomiskaden politiken till internationelladen ekonomiska situationen.
Utformningen den tredje politikvägens sålunda föruttryckett attav var

sådan anpassning bedömdes nödvändig. Inledningsvis innebaren vara
denna politik åtstramning inhemskaden efterfrågan. kraftigEnen av
åtstramning statsbudgeten genomfördes. Statens budgetunderskott,av

1982 motsvarade 13.25 BNP, eliminerades underprocentsom av en
femårsperiod. Detta åstadkoms kombination återhållsamgenom en av en
utgiftspolitik och ökade skatteintäkter. Den återhållsamma utgiftspoliti-
ken innebar bl. ickedet industristödet avveckladesatt ochpermanentaa.,

ökningstakten inom offentligaden tjänsteproduktionenatt begränsades.
Båda dessa åtgärder påverkade den regionala utvecklingen. Avvecklingen

det icke industristödet gick i första handpermanenta överav ut varvsor-
Minskningen i tillväxttakten i offentligaden konsumtionenterna. drabba-

de alla regioner, effekternaäven varieradetyper mellan olikaav om
regioner. Den ökade regionala obalans åtstramningsåtgärderna isole-som

bidrog till skapa motverkades âtstramningenrat sett genomför-att attav
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i världsekonomin skapa-Förbättringenkonjunkturuppgång.underdes en
tillväxt mellan 1982 ochkraftig exportleddforsålundade utrymme en

ifungerat denprivata tjänstesektornDärefter har den1985. motorsom
utveckling imöjliggjortsekonomin, vilket harsvenska gynnsamav en

terms of trade.
ekonomiska utveckling-internationellaindikerar, denOvanstående att

variablerförsöker tvåregeringen bemästra den ärvilketpådet sättsamten
långtidsut-framtida utvecklingsmönstret.för Ibetydelse detavgörandeav

ekonomiskaframtida internationellai allmänhet denredningen ägnas
fokuserasUppmärksamhetenintresse.begränsatutvecklingen endast ett

utvecklingenF Alternativainternationelladenenskilda aspektermot av
problematiseras däremot sällan. Upp-utvecklingsmönsterinternationella

ekonomins utveckling.i stället den svenskapåkoncentrerasmärksamhet
internationella utvecklingen byggs på detta sättFörutsättningarna denom

långtidsutredningen får där-projektionerna.nationella Läsareniin de av
internatio-olika förutsättningar denvärdera hursvårighetermed att om

utveckling. in-ekonomins Ettsvenskautvecklingen påverkar dennella
första denutveckling i hand bestämsekonomiskaSverigestryck att avav

politikenekonomiska skapas.förda

lluktuationerKortsiktiga
illustrerar tydligt samspeletoljekrisen 1974i medUtvecklingen samband

långsiktiga struktur-ekonomiska fluktuationer och denkortsiktigamellan
oljekrisenföljdedjupa konjunkturnedgång påomvandlingen. Den som

vilka i sin dämpade denstrukturproblem,framväxtenbidrog till turav
följande Strukturproblemen pååren.ekonomiska tillväxten under de ger

konjunkturutvecklingtillförklaringen dendeldetta sätt somsvagaaven
konjunkturuppgångar-hälften Medan1970-talet.kännetecknade andra av

investeringsvolym,genererades ökad1960-talet i huvudsakunder av enna
första ökadi hand skapatsmitten 1970-taletsedanhar deså av enav

och 1968- 1979högkonjunkturåren 1963-1965konsumtion. Under steg
procent.Undergenomsnitt respektive 2.6i 5.5investeringsvolymen med

1975 inves-föregick oljekrisen 1972-konjunkturuppgångden stegsom
investeringsvolymenår, medanendast 0.7teringarna med procent per

konjunkturuppgången 1978-1980. Underlika mycket underminskade
Underi investeringsökningen åter ökat.uppgången har taktenden senaste

i genomsnittinvesteringsvolymen medsålundaperioden 1983- 1987 steg
följde, regionalaförändringar detovanståendeår. Med3.5 attprocent per

förändrades.konjunkturutvecklingenimönstret
regionerdetta1960-talen präglades mönster1950- ochUnder attav,

5fluktuationer-ekonomiska denna omgånguppvisade l ägnasindustrisektor de störstamed storen sålunda uppmärksamhe-tidigt internationel-regionerindustrisektor drabbades dessaVia sin avna. bilagorEG. Fyraåttenindustriproduktionen bromsadesiTillväxtenkonjunkturnedgångar. EGbehandlar harsom
Svenskpublicerats. SeSituationen förändradesminskade.industrisysselsättningenoch un-upp ochekonomi Europam-industrisektornfungeradeDåkonjunkturuppgångama.der motorsom en Stockholmtegratiønen,

snabb ök-prägladesregionala utvecklingen. Uppgångarnaför den 1989.av en
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ning industriproduktionen, vilket medförde sysselsättningen inomattav
industrin ökade.

Under perioden 1950- 1974 minskade industriproduktionen endast un-
tjugofemder år. Under de åren ökade industriproduktionenett sexton av
faktummed konjunkturnedgångarnaän 5 Det underprocent. attmer

femtio- sextiotalenoch kortvariga,och samtidigt med attvar svaga
konjunkturuppgångarna innebarlånga industriregionernaattvar var ex-
pansiva. Sysselsättningsökningen högkonjunkturernaunder betydligtvar

minskningen lågkonjunkturernaunder jfr. figurstörre än 2. Under låg-
konjunkturen minskadel957/58 sålunda industrisysselsättningen med ca

000 efterföljande7 medan den under den högkonjunkturen öka-personer,
124000de med Under slutet 1960-talet förstakan teckenettpersoner. av

utvecklingsmönsterpå iakttas. Under lågkonjunkturen 1966/67ett nytt
inträffade kraftigt i industrisysselsättningen, då sysselsättningenett ras
minskade med 42000 sysselsättningsminskningDenna fortsattepersoner.

efterföljande högkonjunkturen.under den Trots högkonjunktur minskade
i industrinantalet anställda med 25000 under perioden 1968-personer

1970. industriproduktionenDetta under period ökadetrots att samma
med 16 viktig förklaringEn till denna utveckling denprocent. nya var

bristen arbetskraftpå rådde sextiotalet.under slutet Bristenstora som av
arbetskraft företagenpå tvingade till produktivitetshöjande åtgärder.stora

kraftigal samband konjunkturuppgångenmed den 1973-1975 ökade
sysselsättningen inom industrin med 50000 föreföllnästan Detpersoner.

utvecklingen på hade kommit in i sitt gamla mönster. Sånyttsom om var
emellertid inte fallet. stället 1974/75I kom markera vändpunkt. Denatt en

stabila tillväxten i industriproduktionenhöga och kännetecknat efter-som
krigstiden förbyttes till och instabil tillväxt. periodenUndernu en svag
1975-1988 industriproduktionenhar ökat med 5än endastprocentmer
under industriproduktionenår, medan minskat under år. Dettatre sex

Figur Förändringar i industrisysselsättning 1958- 1986.Källa. SOS Industri.
Fhtal
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känneteckna-tidigare endastkonjunkturnedgångarnamedanin nnebär, att
kännetecknas deindustriproduktionen såitillväxttakten avtog,des attav

Industri-minskar.industriproduktionen1970-taletmittensezdan attavav
för internationellablikommitdettahar på sätt utsattarergionerna att mer

inte på sättsamtidigt de längrekonjunkturnedgångar, somsammasom
industrisyssel-Sedan 1975 harkonjunkturuppgångarna.fått deltidigare av

produktivitetsökningensamtidigtendast år,sättningen ökat under tre som
minskade1979 sysselsätt-1978konjunkturuppgångenvarit Undersvag. -

mindre ökning har000 medanindustrin med 32inomningen enpersoner,
figurframgår 21984. Somsedankonjunkturuppgångeninträffat under av

tillkoncentreraddenmarginell.emellertid Dessutomökningenär var
förtransportmedelsindustrinsvarade enbartSålundabranscher.några

1983-Konjunkturuppgångensysselsättningsökningen.hälftenungefär av
privata tjänstesektorn.inomexpansion deni huvudsak1986 bars avupp

manifesteradei första omgångkonjunkturuppgångeninnebarDetta att
regionala medstorstadsregioner ochitillväxtsig form Ökad centrai enav

konjunkturupp-först i samband medtjänstesektor. Detprivat attstor var
politik 1986expansiv ekonomiskförgången somutrymme merengav

konjunktur-expansionen. harPå detta sättfick delindustriregionerna av
Konjunkturnedgångarnaförändrats.regionalautvecklingens mönster

konjunkturupp-industriregionerna hårdast, medantidigaredrabbar som
service-i regioner medtill expansioni första hand leder storgângarna en

okänsliga för konjunktur-förhållandevisi sinregioner ärsektor. Dessa tur
konjunktur-konjunkturnedgångarsåvälinnebärnedgångar. Detta att som

förstuppnåsregionala obalansen. Balanstill öka denbidraruppgångar att
överhettningstendenser.uppvisarhögkonjunkturennär

Konjunkturutvecklingen får betydelse för regio-på detta detsätt storen
i ekonomiskautvecklingsmönstret l990-talet. Amplitudennala under det

fluktuationerna omfattningen Driv-regionala obalansen.påverkar denav
kraften konjunkturuppgångarna också betydelse. Starkabakom är av
konjunkturfluktuationer konjunkturuppgångar byggermed på expan-som

tjänstesektorn bidra till förstärkasion inom privata kommerden att att
tillkoncentrationstendenserna i den regionala utvecklingen. återgångEn

konjunkturuppgångar tillsammans fortsatt till-investeringsdrivna med en
offentliga bidra till ökadinom den sektorn kom däremotväxt att en

regional balans.

utvecklingenlångsiktigaDen

konjunkturmönstret. lliten uppmärksamhet åtLångtidsutredningen ägnar
bilagor riktasutarbetardelgivits demunderlagsmaterialdet somsom

ekonomiska utveckling-genomsnittligaensidigt på denuppmärksamheten
mak-tänkbaraUtredningen hartioârsperiod.under presenterat treenen

scenari-förutsätta dessautvecklingsforlopp. Genomroekonomiska attatt
regionalautvecklingsbanor de konse-långsiktiga kanolikarepresenterarer

nivå. Vi förutsät-övergripandediskuterasscenarierna påkvenserna enav
scenarierna kommervilket desålunda, atttreatt oavsettter somav

ekonomiska utveck-inflytande på detvill få avgöranderealiseras detta ett
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regionalasekelskiftet. avsnitt skalll dettalingsmönstret bortomäven
diskuteras."scenariernade presenteradekonsekvenser två avav

scenario Procent/år.utvecklingen enligt LUsekonomiskaTabell Den

Scenario Verkligheten
1976 1982-

l.OBNP l.l
1.32.3Import

1.3 0.7Privat konsumtion
2.5konsumtion 1.2Offentlig

0.0 -O.9Bruttoinvesteringar
3.52.3Export

7.0 9.5Löneökningar
2.9 lArbetslöshet

10.5Inflation 6.0

utvecklings-kostnadskrisen målartillScenario Tillbaka ettl upp--
utvecklingen undermedi sina huvuddrag överensstämmermönster som

kombinationlöneökningar, ijfr. tabell 2. Stora1976-1982perioden
svenskakostnadskris. Denproduktivitetsökning skaparmed en nyen svag

utvecklas Dettaförsvagas.konkurrensförmåga Exportenindustrins svagt.
till fortgåendeSverige tvingassannoliktinnebärutvecklingsmönster att

förnödvändigtDevalveringar betraktasdevalveringar. ont attettsom
effektkonkurrensförmåga.industrins Enförsvagningenbegränsa avav

nivå.stabiliseras hög Där-prisökningstakten påblirpolitikdenna att en
löneökningstakten. Resultatetnedmöjligheternaförsvårasmed att pressa

inflation,högi situation prägladekonomi fastlåsesblir svenskatt av enen
tillväxt.ocharbetslöshethög svag

svenskkostnadskrisen sålundatill hamnarTillbakaEnligt scenariot
bestämsallvarliga problemen ärallvarliga problem. Huriindustri på nytt
svenskaför denutvecklingen spelarinternationellavilken roll denav

Återspeglar interna-utvecklingensvenskadenutvecklingen. en svagsvaga
finns1982, så detfallet under 1976-utveckling,tionell så utrym-som var

ekonomiskainternationellaFörändringar iscenskiften. denför snabbame
utvecklingsmönstretsvenskai fall innebära detsituationen såkan att

efter 1982. sådanhar skett Motförändras på sättsnabbt ensamma som
produk-bruttoinvesteringarna och denistagnationenbakgrund kan svaga

globalt utbudsöverskott. Detutslagtionsökningen tolkas ettett avsom
minska underinte förväntas årenbruttoinvesteringarnafaktum att som

ekonomin förväntas klara denden svenska1982 tolkas1976- kan attsom
förra gången.bättreinternationella nedgången än

Är följdutvecklingen uteslutandesvenskadendäremot avensvaga
dessasituationen annorlunda. Under omstän-blirförhållanden såsvenska

föruttryck svensktproduktionsökningendigheter denså är attettsvaga° Diskussionen i denna föräd-vadefter utländska konkurrentergradvisnäringsliv släpar avserbaserarsig på derapport
i produktionsprocessen. Med dennamoderniteti produkter ochscenarier Finansde- lingsvärdesom

presenteradepartementet förbruttoinvesteringarna uttryckstagnationen iutgångspunkt attär ett1989-08-25.Beteckning- utvecklingsför-sig det aktuellainte förmår investeranäringslivsvenskt urscenariernapåarna som
tillbaka till utveckling däranvändes betingelserunder dessaScenariot pekarloppet. mot en-kostnadskrisen och den riktställninggradvis förlorar sinavindustrialiseras ochSverige ettsomhögkonjunk-permanenta

industriland.är ERUs.turen -
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ekonomisksådankonsekvensenregionalaiögonfallandeDen av enmest
industrisektor påregioner med nyttiblir problemen storutveckling att en

konkurrensutsattaförsta hand detidrabbarKostnadskrisenaccentueras.
huruvidaunderordnad betydelsedetavseende ärnäringslivet. l detta av

inter-nationella ellerbetingadprimärtutvecklingen ärekonomiskaden av
regio-medför desålunda,kostnadskris attförhållanden. Ennationella ny

förstärks ochBlekingeochVästernorrlandi Bergslagen,problemennala
SmålandindustriregionerandrakommerTill detta att sompermanentas.

hårt dessajfr. figur 3. HurdrabbaskommerVästsverige ocksåoch att
näringslivets strukturtill deldrabbas bestäms storregioner kommer att av

regionerna.olikaide
konsumtionen endast kommeroffentliga attförutsätts denscenariotI att

årligjämföras medvilket kanår,genomsnitt 1.2imedöka procent enper
offentliga sek-1982. Den1976-periodenunder2.5påtillväxt procent

industriutvecklingproblemdemöjligheter dämpaatt svagsom entorns
regionalapåverkar dettillväxtHur dennabegränsade.blir därmedskapar

offentliga sektornvilka delar deninomutvecklingsmönstret bestäms avav
Denorganiserad.offentliga sektorn ärhur dentillväxten sker samt avsom
Denår.genomsnitt 1.3imedöka procentkonsumtionenprivata antas per

konsumtionsökningen till storkan tolkasimportökningenstarka attsom
landet.del läcker ut ur

kostnadskrisentillTillbakascenariotutvecklingRealiseras den som
Stockholmsre-tillkoncentrerasexpansionen i landetbeskriver kommer att

litentjänstesektor ochmedregionalatill storgionen centra ensamt en
margi-sysselsättningsmässigtlndustriproduktion spelarindustrisektor. en

huvudsakiNäringslivetStockholmsregionen. är representeratir.ell roll
verk-SådanaFoU-enheter.marknadsavdelningar ochhuvudkontor,ned

utveck-näringslivetsförsta omgångeninte ipåverkassamheter svagaav
tjänakostnadsutvecklingen ettsvenskadenstället kanlng. I argu-som
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för ytterligare satsningarment på marknadsbearbetningar och FoU. Då
Stockholm dessutom är landets ledande importnod kommer den växande
import teknik avindustrialisering i Sverigeav ny på långsom sikten
tvingar fram ytterligare stimulera tillväxtenatt i partihandeln i regionen.
Denna försysselsätter närvarande 8 arbetskraften i Stockholmsprocent av
län, vilket 36motsvarar antalet sysselsatta inomprocent partihandel iav
riket. En utveckling leder "tillbaka till kostnadskrisen kommersom så-
lunda bidra till öka antaletatt dotterbolagatt till utländska företag längs
med ArlandakorridorenF

Tabell 3: Den ekonomiska utvecklingenenligt LUs scenario3. Procent/år

Scenario Verklighet
1983 l988-

BNP 2.5 2.5
Import 4.2 5.2
Privat konsumtion 2.7 2.3
Offentlig konsumtion 1.2 l.5
Bruttoinvesteringar 3.0 3.9
Export 4.2 4.9
Löneökningar 5.7 8.5
Arbetslöshet l lInflation 3.3 6.4

Långtidsutredningens tredje scenario Den högkonjunk-permanenta-
målarturen utvecklingsmönsterett uppvisarupp likheterstorasom-

med utvecklingen under perioden 1983- 1988. I detta alterantiv har löne-
ökningstakten tillned ipressats genomsnitt 5.7 vilketår,procent per
bidrar till årlig exportökning på 4.2en år. Denprocent per gynnsamma
exportutvecklingen leder till bruttoinvesteringarnaatt ökar imed genom-
snitt 3 år.procent per

Enligt detta scenario kommer den tekniska utvecklingen leda tillatt en
snabbare produktivitetsökning, vilket i sin medförtur den ekonomiskaatt
tillväxten stabiliseras på förhållandevis hög nivå. Denen gynnsamma
kostnadsutvecklingen innebär industrins konkurrensförmågaatt styrkes,
vilket i sin manifesterar sig itur exportframgångar. Industriproduktionen
växer förhållandevis snabbt, medan den offentliga konsumtionen även i
detta fall förutsätts öka med 1.2 år. Investeringsvolymenprocent per
stabiliserar sig på något lägre nivå nivåän under periodenen 1983 1988.-Därmed blir det möjligt upprätthållaatt någorlunda produkti-en gynnsam
vitetsökning i näringslivet. Samtidigt förutsätts löneökningstakten ligga 30

lägre än underprocent åren 1983-1988. Kombinationen dessa tvåav
utvecklingstendenser leder till prisstegringstaktenatt förväntas bli hälften
så under l990-taletstor under åren 1983- 1988,som det gårutan att ut
över sysselsättningen.

Scenariot den högkonjunkturenpermanenta skapar förutrymme en
utveckling i industriregionema.gynnsammare Visserligen innebär sanno-

likt scenariot industrisysselsättningenatt i riket endast ökar eller7För svagtdjupare analysen av Sysselsättningsutvecklingenstagnerar.Stockholmsregionens kommer varieraatt mellan olikaut-
veckling och utvecklings- delar industrin och därmed ocksåav mellan olika regioner.typer avmöjligheter SoUse Utvecklingsmönstret i enskilda industriregioner under 1990-talet1989: bestäms69 Storstadsre-

i förstagioner förändring hand industristrukturen i regionen. Regionerav med ett stort
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för-möjligheter ökaindustri, begränsaderesursbaserad medinslag attav
förutsättningarna. Västernorr-har deädlingsgraden, mest ogynnsamma

basindustriskogsindustri, kemisk ochkoncentrationsinlands län med av
Regioneri läge. medbefinner sig i avseendemetallindustri detta ett utsatt

företag tillver-tillproduktionsanläggningar svenskainslagstortett somav
Blekingei läge.befinner sig också ärprodukterkar ett utsattmogna

storföretag medregion i situation. Svenskadennaexempel på mognaen
produktion markna-utvidga sin påförväntas prioriteraprodukter kan att

Därmedi stårdär de utgångspunktersnabbt ellerder växer svagt.som
industri underinternationalisering präglat svenskharkommer den som

fortsätta.år attsenare
näringslivsvensktkonjunkturuppgång har sålunda1980-taletsUnder

tillföretagkoncernföretag. Svenska haraktier isina utländskasexdubblat
företag harResultatetutländskaexpanderat uppköpdelstor avgenom

syssel-industrisysselsättningen i Sverige så harblivit, medan stagnerar,att
utlandet årenkoncernföretag i Underkraftigt i svenskasättningen ökat

i utlan-sysselsättningen i svenska dotterbolag1986 ökade sålunda1965-
tidsperiod minskade200000 Undermeddet nästan sammapersoner.

ungefär lika mycket. Dettaindustrin i Sverige medsysselsättningen inom
från 25företags produktion i utlandet har ökatinnebär svenska procentatt

istorföretag kommit långt1986. hartill 40 Några1965 knappt procent
78Electroluxinternationaliseringsprocess. SKF med 83denna procent,

66ESAB 72 EsselteAtlas Copco 73 procent,procent,procent,procent,
isysselsatta utlandetAlfa 64 de65 och Laval medAGA procentprocent av

27SAAB-Scania 20 Volvoföretag. medexempel på sådanaär procent,
iEricsson 48 de sysselsattaSCA 35 och med procentprocentprocent, av

sinbefinner sig i börjanföretagexempel påutlandet ännuär avsom
förbli fram-industrisvenskinternationaliseringsprocess. Kommer att

manifestera sig iförstaframgångar i handgångsrik dessakommer att en
expansion i utlandet.fortsatt

i regionerförstai Sverige i hand skapasTillväxtmöjligheter kommer att
Stockholmsregionen istår detinslag FoU-verksamheter.med stortett av

industrininomandel FoU-verksammai särklass medavseendet somenen
internationaliseradei landet.övriga delar Deså höggångerär tre avsom

itill Sverige ochsin FoU-verksamhetföretagen har koncentreratsvenska
sin FoU-Stockholmsregionen. har 85till Företagensynnerhet procent av

Sverige. arbetskraft tillvälutbildad låga kostna-Tillgång tilliverksamhet
internationaliseringomfattandetill motverka ävenbidrarder att aven

framti-iförutsätter utbildningssystemverksamhet. Dettadenna ett som Nilssonf Jan-Everttill näringslivets behov.dimensionerat ochden är anpassat näringsliv"Svenskt -i industriregioner,för skapasTillväxtmöjligheter kommer det andra att dukti-näringslivsnorskt
storebror Bergentillutnyttja tekniska utvecklingen skapa gaföretagen förmår dendär att nya Kvartals.skri/iBank lnr.fårlyckas med dettatillfredsställer behov. Företagprodukter somnyasom 1989.

företag kommersådana Birgitta Swedenborg,marknader. Framväxtenväxandearbeta på attav
Johansson-GrahnGöranföretag grundadefram småantalfölja Ett växertvå vägar. stort avsom Kinnwall, Denoch Matsmiljö för företag ocherbjuder god sådanaRegionerentreprenörer. industrinssom en svenska ut-

landsinvesteringar,utvecklas tillföretagartradition kan kommalevandehar centraattensom Stockholm960- l 986.IiklädaförutsättningarVilka regioner harföretag.för denna atttyp somav 1988.
i utgångspunkten litevisig denna roll ° fl.Swedenborgvet om. a.m. a.
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erfarenheter förHistoriska talar teknikbaserade etableringar iatt stor
utsträckning fram i anslutning till tekniska högskolor. studieväxer En av
teknikbaserade etableringar 1965- 1980 visadeunder åren på påtagligen

storstadsregionerna."koncentration företag till Specielltsådanaav mar-
koncentrationen till storstadsregionerna blandkerad svenskavar unga

elektronikföretag. återfanns70 dessa i storstadsregioner-deprocent treav
Stockholmsregionen.hälften företag fanns iNästan allana. av

expansiva företag emellertid inteAlla nyetablerade utgångspunkt itar
teknik. fall i frågakunskap och I många det ställetär attny ny om

identifiera tillfredsställas befintligbehov/marknader kan mednya som
teknologi. företag inte tillgångenFramväxten sådana bestäms tillav av
teknisk företagaretradition. finneskompetens levande sådanEnutan av en
ofta i regioner tillbaka i tiden domineratssedan långt har småföre-som av

regionVästra Småland välkänt exempel på erbjuderärtag. ett en som en
miljö. region i industrinsådan I denna andelen sysselsatta hög, utbild-är

ningsnivån arbetskraften tekniska nivåhos låg och den på produkterna
ofta industriregion i vilken industrisys-låg. Trots detta detta den endaär
selsättningen vuxit kontinuerligt 1975. inte försedan Detta uttryckär ett

det inte skett strukturomvandling i regionens näringsliv.har någonatt
Tvärtom, betydande omvandling har företagskett. Ett antal harstorten

Ännu fler företaglagts ned. har etablerats och de ihar överlevt harsomnya
fall sin produktion tillmånga den marknadssituationen.anpassat nya

Industrins tillväxt i Småland regionenssålunda resultatvästra är ett av
anpassningsförmåga,industriella förmåga sigbaserar påstora en som mer

företagarnas arbetskraftenskompetens på kunskapsnivå.än
vilken företag förvän-En på denna kunskapsbaseradeväg typannan av

fram i form till företagdotterbolag utländska etablerarväxa ärtas av som
sig i Sverige. Omfattningen nyetableringardessa bestäms bl.a. hurav av
väl svenska företag förmår fångaoch entreprenörer den tekniskaupp
utvecklingens kommersiella möjligheter. faktum industriDet svenskatt

internationellt inom informationsteknologiområdetstår innebärsvagt att
expansionen i Sverige inom tilldetta område del sker dotterbo-stor genom

till femtonlag utländska dotterbolag. Bland de hårdvaruleverantö-största
inom informationsteknologiområdet i Sverige 1987 hade endast tvårerna

företag, Datatronic Esselte System,och svenska Sedan dess harägare.
Datatronic övertagits amerikanskt företag. Tillsammans sysselsatteettav

femton företag återfannsdessa 12000 huvuddelen i Stock-personer, varav
holmsregionen. illustrerar i vilkenDetta hur den grad kommersiellanya
möjligheter utnyttjas respektive företag fåsvenska utländska kan bety-av

fördelse den regionala utvecklingen. företag finns inteFör utländska det" Göran Reitberger
konkurrenskraftigtnågot alternativ till Stockholmsregionen lokalise-nyföreta-Några data somom

1984:22gande. Ds l Re- ringsort. omfattandeEn utländsk etablering bidra tillkan på detta sätt engional utveckling ochmel- expansion i lokaliseringsmönstret förStockholm, medan nyetableradelanregional utjämning.
Reitberger,Göran "Lo- företag sannolikt får geografisk spridning.svenska störreen

kalisering, inriktning och Scenariot högkonjunkturenden också fortsattpermanenta rymmer entillväxtpotential bland
tillväxt inom privata tjänstesektorn.den utveckling iDetta ärelektronik-svenska en somunga

företag. Dsl 1984:22 första storstadsregioner regionalahand och StockholmsFörcentra.gynnarRegional utveckling och vidkommande utveckling,kan sådan tillsammans fortgåendemeden enmeI/anregional utjäm-
tillväxt i till företag,dotterbolag utländska innebära tillväxt isnabbning. en
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situation full sysselsättning innebärregionen. l med det bristen påatten
arbetskraft i regionen kommer bli incitamentenDärmed ökar föratt stor.
företag omlokalisera frånverksamheter Stockholmsregionen till andraatt
regioner. vilken utsträckning innebäral detta kommer omlokalisering-att

inom eller omlokaliseringar tilllandet utlandet fråga.är öppenar en
omlokaliseringsprocessStyrkan i sådan kommer tiden iväxa överatten

arbetskraftsbristentakt med fenomen.att accepteras ett permanentsom
regionala scenariot medföraDen obalans kan således stimuleraantassom

bidrar till ökad regional balans sikt.på långenprocesser, som
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serviceAnsatt

fokuserad industrinstraditionellt varit starktRegionalpolitiken har mot
lokaliseringspolitiken introduce-tillutveckling. orsak detta är, närEn att

regionalpolitis-moderniseringsideologi.politiken Denbyggde pårades en
industrialiserai den utpekadeuppgiften definieradeska atttermer av

Regionala problem betraktadesproblemregionen Norrland. som en-
samhällsomvandlingenefter ivissa regioner släpadekonsekvens attav

ungefär vid tidpunkt antaletdominerande den närblevDetta synsätt
sin höjdpunkt. Tjugo hadeindustrin årinom nåddeanställda senare

ungefär 200000inom industrin reducerats medsysselsattaantalet perso-
för regionalpolitis-industrin fortfarande i detTrots detta står centrumner.

ka intresset.
industrinsvärdet samladeförklaring till kandettaEn att pro-avvara

produktionfortfarande hälften landets totaladuktion utgör av varorav
industrins produktionsvärde dubbelt såinnebär ärtjänster. Dettaoch att

framräknadez offentliga tjänsteproduktionen.denvärdetdetstort avsom
offent-nationalekonomiskt perspektiv sålunda denutifrån ärVärderat ett

industrin.betydligt mindre betydelse Dettjänstesektorn än ärliga av
offentliga sektornspå denmöjligt har påverkat ävendennaatt synensyn

regionalpolitiken.iroll inteDetta synsätt varlitentill offentliga sektornden ägnatsbidragande orsakEn specifikt för svensklokal-attannan
seringspolitik vid dennaitjänster betraktas sekundärdennauppmärksamhet är, typatt somav riktigaretidpunkt. Det ärproduktionen. ekonomiskInomförhållande till konkurrensutsattaden Sverigei dettasägaatt att

varit vanligt avseendeanammadedetefterkrigstiden anläggageografi underhar det att ett export-
internatio-dominerandeexportsek-Perspektivets grundläggande antagandeperspektiv. ärbas att nella Sesynsättet. ex.Tillväx-regionala utvecklingen.drivkraften i dencentraladenutgörtorn Leo H. Klaassen,Me-

Indu-thodso/Selectingför regionensexportorienterade sektorninom sätterdenten ramarna Depraszved.srie.sfor&#39; Areas.förutsätts skapautveckling. expansiv exportsektorekonomiska En utrym- Paris 1967.
tjänstepro-regionalt inriktadfortgående tillväxt inom lokalt ochför 7 nationalräkenskapernalme en

offentliga tjäns-åsättsdetjänsteproduktion betraktasExpansionen inomduktion. denna typ av värdeterna somsammaframgångar Utifrånexportsektornskonsekvenssålunda etten avsom förkostnaderna att pro-
utvecklingen inomförutsätta den ducera dem.perspektiv naturligtdetsådan är attatt

3 presentationFör en avekonomiskaregionens generellai region återspeglaroffentliga sektorn en Douglassdetta synsätt seingen självständigtilldelasoffentliga sektorn på detta sättutveckling. Den "LocationC. North, The-
Regionaland Econo-utvecklingsprocessen.regionalai oryroll den

Journal ofmic Growth",
Political vol.Economy,
63. 1955, 243-258.s.
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synsättFramväxten ett nyttav
gradvissextiotalet harutvecklingen sedanekonomiskafaktiskaDen un-

iroll denoffentliga sektornspassiva på denovanståendedergrävt syn
of-sålunda denl970-taletoch1960-utvecklingen. Underregionala var

i svensk ekono-expansiva sektorntjänsteproduktionen denfentliga mest
ikonsumtionen medoffentligadenårtionden ökademi. dessaUnder

period ökade indu-i volym. Underårgenomsnitt 4.5 procent sammaper
3.9medstriproduktionen endast procent.

exempelvis antaletinnebaroffentliga sektorn attinom denTillväxten
ungefär 1000medtjänsteproduktion ökadeoffentliginomanställda perso-

påUtvärderingar tyderl970-talet. motsvaran-vecka under att ettperner
lokaliseringspo-medfall åstadkommasi kundebästaarbetsplatserantalde

småningomverklighet trängde såhelt år. Dennalitiska insatser under ett
propositioner. Dettaregeringensutredningar iochi offentligain även

iåtstramningenekonomiskamed denförst i sambandemellertidskedde
ökningenåtstramning innebar bl.l980-talet. Denna attbörjan ava.av

fallet.vilket också blevkonsumtionen skulle begränsas,offentligaden
hälftenförstaunderkonsumtionenstatligadenminskadeSålunda av

kommunalamedan denår,genomsnittimed1980-talet procent peren
innebarår. Dettagenomsnitti atttilläts medväxa procentsektorn tre per

till-jämfört medhalveradeskommunala sektorndeninomtillväxttakten
l970-talen.1960- ochunderväxten

fram 1982regeringen ladeutvecklingför regionaldetI somprogram
planeringregionalpolitisk ochfinns envikten detframhölls sam-attav

regionalpolitik inom denfungerandeeffektivtmöjliggörordning ensom
ingaläge emellertidRegeringenförändradeistatliga sektorn detta gav

samordning skulle kommaplanering ochsådanförslag hurpåkonkreta en
Åtgärderna fick ökad be-till länsstyrelsernasiginskränktetill stånd. att

tillledavilket ansågs kunnaregionalpolitiska medel,slutsrätt över en
statliga sektorn.regionalpolitik inom deneffektivt fungerande

regionalpolitikenirolloffentliga sektornsArgumentationen denom
insatserfastslås detproposition 1985. dennali regeringens attåterkom

lokaliseringverksamhet ochoffentliga sektornspåverka denför .att .. regionalpolitiken.5 Förslagensamladeviktig del denocksåutgör aven
sig iinriktarbegränsade. Deemellertid fortfarandeskall ske ärhur detta

teknikspridning iochunderlätta kunskaps-förtill insatserförsta hand att
motive-vidtagits. Bl.ytterligare åtgärderharregioner. Senareutpekade a.

utjämningregionalinnebardetDagmaravtalet meddetrades att avens.
ekonomiskasjukvårdens resurser.

offentligaför påverka deninsatsernaregionalpolitiskt motiverade attDe
sig tillinskränktel970-taletlokalisering underorganisering ochsektorns

anställ-10000tillsammansstatliga verk medantalomlokaliseringen ettav
expansionen inom dennaenigaflesta i dagdeda. Trots detta är attom

regionalaförhållandevis balanseradetill denhuvudorsakensektor var
resultatbl.a.l970-talet. Detta4 präglade attutveckling ettRegeringens 1981/ avvarsomprop.

Program/ör82: 113 kvinnorre- tjänsteproduktionen mångakommunalainom dentillväxten gavgional utveckling, sid. 26. sig arbetsmarknaden.påmöjligheter etableraatt5Regeringens 1984/prop.
85:22. Regional utveck-
ling och utjämning.
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geografiska mönstertillväxtensoffentligaDen
understrykeroffentliga sektorndeninomtillväxt1970-taletsData om

sysselsattaAntaletutveckling.regionalbalanseradtillbidragsektorns en
l970,sedan70medökat procenthar ensektornoffentligadeninom

offent-deninnebäralla län. Det attilikartad nästanvarittillväxttakt som
folkrikai deöverrepresenterad mestnågotfortfarande ärliga sektorn

återfinns i dessaoffentliganställdahälften deNästanjfr. figur 4.länen av
deninomverksammasysselsattade44med procentUppsala länlän. av- inomsysselsattaandelenstörstai särklassdenharoffentliga sektorn - länJönköpingslän.JämtlandsochNorrbottenföljtoffentlig sektor, -av

ande-lägstadenharsektoroffentliginomverksammamed 29 procent -
Älvsborg län.ochKronobergsföljtlen, av

regional kon-starkuppvisarverksamheteroffentliga enVissa typer av
försva-inomarbetstillfällefjärdeåterfinns nästan vartSålundacentration.

Blekinge harÄven ochGotlandNorrbotten, enlän.Stockholmsiret
Även den högreförsvaret. ut-inomsysselsattaandelförhållandevis stor

fjärdedelarTrelokaliseringsmönster.koncentreratuppvisarbildningen ett
istorstadsläneni samtåterfinns deverksamhet trei sådansysselsattadeav

befolkningsandellänsdessamedjämföras attkanAndelenUppsala län.
gamladeåterspeglarandelen atthögaDen40tilluppgår procent.endast

irolldominerandespelarfortfarandehögskolornaochuniversiteten en
högskola harregionalharendastlänDeutbildningssystemet. ensom

55övriga läniuniversitetsorternautanförkommunermedtillsammans
syssel-antalet7endast procentbefolkning, avlandets camenprocent av
högrei utbudetVariationernaverksamhet. avdennainom typsatta av

i dennasysselsatta typantaletendastinte avpåverkari olika länutbildning
rekryte-påverkar äveni länenUtbildningsutbudeti länen.verksamhet

tillregionen lederi denutbudhögskolan. Etttill stort egnaringsmönstret
utbildning.till högrevidareungdomskull gårandelstörreatt enaven

85Källa: FOB1985.offentlig sektorinomsysselsattaAndelFigur 4:
Procent
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De delar offentligaden sektorn uppvisar variationer mellanav storasom
länen kännetecknas de förhållandevisär små.att Antalet sysselsattaav
inom den högre utbildningen tilluppgår knappt 30 000 medanpersoner
antalet sysselsatta inom försvaret uppgår till 40000 Inom denpersoner.
offentliga sektorn hälso- och sjukvårdenrepresenterar socialvårdensamt
de storleksmässigt dominerande verksamheterna. Dessa två verk-typer av
samheter tillsammans för 55 sysselsättningen inomprocent densvarar av
offentliga sektorn.

Inom sjukvården socialvårdenoch förekommer förhållandevisdet små
variationer mellan olika län, när antalet är sysselsatta inom dessasom
verksamheter relateras till befolkningen i länet. Den nationella "vårdtät-
heten tilluppgår 93 vårdanställda 1000 invånare. Inom sjukvårdenper
finns det endast fåtal län avviker 10ett än från densom procentmer
nationella "vårdtätheten på 52 anställda 1000 invånare. Län medper
regionsjukhus har "vårdtäthet" överstiger riksgenomsnittet. Upp-en som
sala län har exempelvis fler3 000 anställda inom vårdsektorn länetsän vad
befolkningsunderlag motiverar. Denna överrepresentation för län med
regionsjukhus återspeglar den svenska sjukvårdsorganisationenatt är ba-

föreställningserad på finnsdet stordriftsfördelar inom vissaatten om
sjukvård. Detta medförthartyper vissa behandlingar harattav typer av

centraliserats till regionsjukhus upptagningsområde omfattar fleravars
län.

Stordriftsfördelarna inom sjukvården återspeglar kraven på specialist-
kompetens behovet avancerad teknisk utrustningsamt i behandlingen.av
l detta avseende skiljer sig socialvården barnomsorg, äldreomsorg och-
socialomsorg från sjukvården. Därmed finns det organisatoriska och-
tekniska förutsättningar för jämnare geografisk fördelning dennaen typav

verksamheter. Trots detta de länsvisaär avvikelserna från det nationel-av
genomnsittet i vårdtäthef något inomstörre socialvården inomän

Örebrosjukvården. Medan bl. och Jämtlands län har socialvårdstät-a. en
het på än 40, har län Kristianstad och Västmanland vårdtät-mer som en
het endast tilluppgår 30. Denna variation kan inte förklaras utifrånsom
befolkningens sammansättning. Huvudförklaringen därför,är variatio-att

återspeglar variationer i politisk ambitionsnivå.nerna
Empiriska analyser variationer i utbudet offentliga tjänster visarav av

spännviddstörre i ambitionerna inom primärkommunal inomen än
landstingskommunal verksamhet." Dessa variationer i ambitioner sigtar
uttryck i spännvidden i antaletatt sysselsatta inom primärkommunal
verksamhet tilluppgår 20 mellan de två län harprocent de mestsom
repektive minst ambitiösa kommunerna. Vid beräkningen dessa varia-av
tioner har hänsyn tagits till olikheter befolkningens ålderssammansätt-
ning.

Under 1980-talet har emellertid skillnaderna mellan olika kommuner
f Lundin G, Olander minskatL-O, vad servicenivå.7gäller Detta i förstagäller hand inom de storaOffentlig sysselsättning områdena vård,- och utbildning. Att denna utjämning skett samti-omsorgtillväxt regionalgenom digt den statliga styrningen dessajörnyelseZ områden minskat ochERU-rapport som av ansvaret

1985.41, förnr. dem decentraliserats förklaras olikheter utjämnas i taktatt medav att7Ds 1988:48, Kommunal verksamheter i omfattning.växer Denna de politiska reformernas inne-.självstyre/seochjämlika
boende logikkommuner. innebär reformer inom välfárdsomrâdet inlednings-att nya
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satsning ocholikheter. ökade på kulturbidrar till Denvis skapaatt
exempel på detta.under 1980-taletfritidsverksamhet har skett är ettsom

blivitResultatet hargjorts i antal kommuner.Satsningen har begränsatett
variation gäller verksamhetensdetför närvarande råder närdet storatt

reformen tenderarmed byggsomfattning i olika I taktkommuner. utatt
resultatutjämnas. bl.Detta ärskillnaderna mellan kommuner ettatt ava.

kunskapeni med medborgarnasökar taktkraven på kommuner attatt om
eftersläpartvingas de kommunerpolitiskt beslut ökar. Därmedett som

gjort.redansatsningar föregångskommunernakopiera deatt som
offentliga lederreformering sektornomfattande denPerioder med aven

peri-olikheterna i utbudet ökar, medantill regionaladetta depå sätt att
offentligaminskar.bidrar till olikheterna Denliten förnyelseoder med att

tillväxt-därför inteeffekter endast sektornsregionala bestämssektorns av
inomomfattningen förnyelsearbetet sektorn.påtakt ocksåutan av

variationerLokala
offentligailänen utbudetförhållandet variationerna mellanDet att av

itjänsterför dessaförhållandevis litet bl.a. uttrycktjänster ärär ett att
för länentillfredsställa lokala behov. Datahuvudsak att represen-avser

variatio-dölja lokalakandärför konstruerat storaaggregat,terar ett som
delvisdärförsmå berorvariationerna mellan länenfaktum ärDet attner.

förhållandevis likartad. Genomi länenkommunstrukturen ärpå attatt
få uppfattningmöjligtintresset olika detrikta är atttyper ortermot enav

offentliga tjänster.ivariationerna utbudetspännvidden i de lokala avom
för huvudsta-analysenvalts utgångspunktSju typkommuner har 8som typkom-Bakom dess-

döljer sig kommu-industriorten,universitetsstaden, serviceorten,residensstaden,den, ut- muner
därförvalts attner sominlandskommunenkantsorten samt de representa-antas varaskiljeroffentliga tjänstermotiveras utbudetValet att för kom-typorter tivaavavav grupp aven

enligt clusterutbudetsåväl storleken på enSkillnaderna munersig mellan dessaåt orter. avser Holm, Panalys etrespektive kommun.offentliga ii den sektornstrukturen typ avsom Olika1984. kommunty-
ochvarierar mellan 20.7offentliga Huvud-inom den sektornsysselsatta och särdrag.Andelen per

omfattar i dettastadenriksgenomsnittjämförasfigur medjfr. något kan50.5 5, ettprocent som ochfall Stockholm, Solnaåterfinnes i residens-offentliganställdahögsta andelarna32 Depå procent. HärnösandSundbyberg;
residenssta-statliginslagetförklaras det representeraruniversitetsstäderna ochoch stora avav MedelstoraClustretdenserviceproduktion såsomregionalnationellförvaltning. Orter ellerutan service-medkommuner

offentligt anställda. Iandelenserviceorten den lägstaoch harutkantsorten universi-prägel, Umeå
Folk-Clustrettetsstadenföroffentliga sektorndenuniversitetsstadenresidensstaden och svarar servicekommuner,rikanaturligtvis denåterspeglarungefär hälften sysselsättningen. Dettaav Nässjö serviceorten

andelen Genomsnitt-utbildningssektorn i dessa Den högaförvaltnings- och Clustretorter.stora
in-Ludvikaskommuner,industrisektorn liten i dessaföremellertid uttryck ärockså orter.är ett att Clustret ln-dustriorten

respektive 11.714.3sålunda endastIndustrin sysselsätter procent av ar- meddustrikommuner
centralort,starkbetskraften i dessa orter.

Svenljunga utkantsortenformsig ibl.aoffentliga sektorns strukturOlikheter i den yttrar av Landsbygds-Clustret
serviceor-offentligatill sektorn. Irekryteringsmönstret denvariationer i liten ytamedkommuner

inlands-Härjedalensochkvinnodomi-inlandskommunenindustriorten, ärutkantsorten samtten, Clustretkommunenoch l0offentliga Endast mellan 5sektorninom den procentstor.nansen Glesbygdskommuner
offentligainom sektorn,deni verksamma med yta.dessa ärmännen typorter storav



Figur Andel sysselsattai offentlig sektor 1985,sju typorter.
ProcentSD
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figur 6. samtliga sjul 35 kvinnligaär än detyporter procentmer av
förvärvsarbetande på verksamma inom offentligaden sektorn. Iorten
inlandskommunen 75 de kvinnor förvärvsarbetarär verk-procent av som

inom denna sektor. Denna höga andel återspeglar den lokalasamma
arbetsmarknadens litenhet vilket resulterar i kvinnorna har fåatt ytterst

Ävenalternativa sysselsättningsmöjligheter. i residensstaden universi-och
offentligatetsstaden spelar den sektorn föravgörande roll kvinnornasen

arbetsmarknad. Detta återspeglar bara offentligaden sektorns betydel-att
för sysselsättningen i dessa betydligt i övriga jfr.är destörre äntyporterse

figur 5.

Figur 6: Andel kvinnor och män sysselsatta i offentlig sektor 1985; sjuav typorter.
Procent alla sysselsattamän kvinnor.av resp.
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högskoleutbildadeverksamma i offentlig sektor, 1985.7: ProcentFigur Andel avav
kvinnor.högskoleutbildademänalla resp.
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arbetsmark-förroll männensspelar något störreoffentliga sektornDen
dessa bådai residensstaden. lochuniversitetsstaden typorteriendastnad

Orsa-offentliga sektorn.inom denverksammafjärdedel männenär aven
manliga sysselsatta dessaärförhållandevis andelhöga atttill dennaken

undervisningssektor.förvaltningsenheter stormånga samthar enorter
liten industrisektor görhardessamedtillsammans orterDetta att en --

inom denverksammahögskoleutbildade på äralla70 ortenprocentatt av
figurförför kvinnor mänännågotAndelen är störreoffentliga sektorn.

offentli-inom denverksammahögskoleutbildade ärAndelen de7. somav
medaninlandskommunen,ochilika hög utkantsortensektorn nästanärga

respektive 50till 40uppgårindustriorten endastochi huvustadenandelen
finnsåterspeglar deti huvudstadenandelenlåga attDen enprocent.

kvalificerademångatjänstesektorprivatkvalificeradomfattande samt att
till huvudstaden.lokaliseradeindustrininom ärfunktioner

sju sysselsät-i deoffentliga sektornfaktum den typorternaDet att sex av
föruttryckhögskoleutbildade på är atthälften de ettortenänter avmer

utbildningsintensiva. 17.8i särklassden procentsektordenna är mest av
högskoleexa-sålunda1985 hadeoffentliga sektorninom densysselsattade

uppgickföretagstjänsterprivataindustrinför ochandelMotsvarandemen.
inomhögskoleutbildade högstAndelen ut-10.2till 4.0 och procent. var

förvaltning procent,offentlig 14följt52 procentbildningssektorn av
utbildningsin-högaprocent. Densocialvård 5procent ochsjukvård 10

kvalifikationerformellapåstarka kravdekonsekvenstensiteten är aven
obetydlig delickeoffentliga sektorn. Eninom denpersonalställs påsom

för i denyrkesutbildning arbetefungerarutbildningenhögreden somav
läkarutbild-lärarutbildning,förskollärarutbildning,offentliga sektorn -

socionomutbildningsjuksköterskeutbildning, etc.ning,
mellan 25 ochmedoffentliga sektorn växteSysselsättningen inom den
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8:Figur Förändringar i antalet sysselsatta i olika delar offentligaden sektorn,av
1975- l985; sju Procent.typorter.

Fhtal140
E

120 -

-100
ä- å80 -

ää-l60
I ä

r ä trNL40 Ng PERI- %53 mnä§ -20 - sä Est-:Rvi ä: . RESIs0
gun

H jSTO.20
offentligt kommun landstingstat

a b c d

perioden figur95 1975 1985 8a.under Huvudstaden uppvisadeprocent -
tillväxten,den medan utkantsorten hade tillväxten.den störstasvagaste

tillväxten iDen huvudstaden resultat utvecklingettsvaga var av en svag
offentliginom alla verksamhet. Antalet sysselsatta i statlig verk-typer av

minskade, sysselsättningen isamhet medan ökade med knappt 50 procent
kommunal och landstingskommunal jfr. figurverksamhet 8 c-d. Den

ökningen i offentlig sysselsättning i utkantsorten resultatstora ettvar av
Ök-offentlig förhållandevisalla verksamhet ökade snabbt.att typer av

ningen inom landstingskommunalstörst verksamhet. Det över-mestvar
raskande ökningen antalet statligt anställda med 50 efter-procentvar av

perioddenna skedde under kännetecknad nationellsom en av en svag
tillväxt inom denna sektor.

Utvecklingen inom landstingskommunaladen sektorn intryckettger av,
det skett decentralisering verksamheten under den studeradeatt en av

tioårsperioden. Sålunda har antalet landstingsanställda fördubblatsänmer
i inlandskommunen,utkantsorten och medan ökningen omkringendast är
50 i huvudstaden, universitetsstaden och residensstaden.procent

Framtidens tillväxt

Under slutet 1980-talet har diskussionen offentligaden sektornsatt om
i regionalpolitiken intensifierats.roll offentligaKraven på den sektornatt

aktivt i regionalpolitikenskall användas regi-har skärpts. 1987 årsmer
onalpolitiska kommitté framhåller exempelvis i sitt betänkande sek-att
torpolitikens insatser för regionala ut".°den utvecklingen måste byggas

ironiDet ödets denna diskussion intensifierasär och insatser påett att
börjarallvar vid tidpunkt tillväxten inom offentligagöras dennären

tjänstesektorn° SOU 1989:55. avtar.
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makroekonomiska scenarier förutsättssamtliga här analyserardeI
konsumtionen i genomsnitt endast 1.2offentliga öka medden procent per

förutsättsoffentliga konsumtionen sålunda något långsam-växaår. Den
tillväxten döljerperioden 1983- 1988. Bakom denunderän svagamare

oföränd-statliga konsumtionen isig antagande den är stort settattett om
för tillväxten.huvuddelen Enden kommunala stârad medan antas av

offentligamöjligheter för tillväxten inom denutvecklingsådan öppnar att
fördelas förhållandevis jämnt landet.översektorn kommer att

fortsatt tillväxt inom kommunala sektorn kommerförväntad denEn att
sjukvården. Lokalise-till socialvården hälso- ochkoncentrerad samtvara

följer bosättningsmönstret förhål-för verksamheterringsmönstret dessa
utvecklingsmönstret 1970-talet kommer ök-landevis sedanväl. Fortsätter

mindreinom landstingen bli i deningen sysselsättningen störstattav
fall bidra tillUtvecklingen inom sjukvården skulle i så att motver-orterna.

sysselsättnings-koncentration tillytterligare Denka orter.stora svagaen
sannolikt i förstastatliga handutvecklingen inom den sektorn kommer att

storstadsregionerna.drabba

lokaliseringsmönsterFörnyelse och

likakonsumtionen förutsätts sålunda öka med mycket,offentligaDen
makro-vad sker med denenligt scenarier analyseras,de oavsett somsom
föränd-övrigt. sannoliktutvecklingen i Trots detta detekonomiska är att

sigtjänsteproduktionen kommer gestaltainom offentligaringarna den att
formsig iförändringar kommerolika i olika scenariema. Dessade yttraatt

förändringarorganisatoriskaorganisationsmodeller. påKravenav nya
produktiviteten inomoffentliga konsekvensinom den sektorn är atten av

tid. Samtidigt kännetecknas delar sektornsjunkit långsektorn under av av
sjukfrånvaro. ökadepersonalomsättning Trotsoch högstor resurserenen

befolkningenstillfredsställa krav påförmår offentliga inteden sektorn
förekonomiska ökati situation där detsektorn och detta utrymmeten

begränsat.resurstillskott till sektorn anses vara
till kostnadskri-sannolikt alternativet tillbakainnebärParadoxalt nog

Flerai offentliga sektorn reduceras.förändringar densen" kraven påatt
ekonomiskaförsta innebär denmekanismer bidrar till detdetta. För svaga

ökar. Därmedarbetslöshetentillväxt alternativet kännetecknas attavsom
vilket i sinarbetskraft förbättras, kommertillgången tillkommer attturatt

offentliga ökad arbets-inom sektorn. Enförbättra personalsituationen den
kanrekryteringssvårighetema reduceras. Någotinnebärlöshet att som

offentliga sektorn meddenviktigt betänkerså attmanvara nog om
300000årligt rekryteringsbehov pånuvarande storlek har ett personer.

till reducerabidraarbetslöshetenkommer den ökadeDessutom att att
sjuk-minskningtillpersonalomsättningen sannolikt också ledaoch aven

arbetskraf-visarErfarenheternafrånvaron inom offentliga sektorn.den att
arbetskraft rekryterasbristperioder tillväxt och påunder med hög ettten
marginalgrupper. Dessafrån arbetsmarknadensväxande antal personer

tillväxt medsjukfrånvaro. Eni genomsnitthar högre ensvagpersoner en
rekryteringssituationen. Där-arbetskraft förändrarmindre bristuttalad på
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situationsjunka. rekryte-sjukfrånvaron l därkommer ocksåmed att en
sålundaökar kommerförbättras personalensringssituationen och närvaro

försvinna. Möjligenproblemakutaoffentliga sektornsden attmestett av
Stockholmsregionen, i betydligtikvarproblemen levakommer att men

fallikommer det såomfattning för närvarande. Dessutommindre än
besvärligtillstorstadsproblem kopplatdefinierassannolikt ettatt ensom
radikalablirHelhetsintrycket behovetbostadssituation i region. att av

inte nödvändiga. Uttrycktoffentligaförändringar inom sektorn ärden
kostnadskri-alternativet tillbaka tillförväntasandra ord kan detmed att

förnyelsearbete.fortsätta sitt stegvisaoffentliga sektornsen" den attroger
förväntas fort-inom kandecentralisera sektornmedArbetet ansvaretatt

ledarupplär-fördjupas, samtidigtmålstyrningSatsningen påskrida. som
sannolikt svårtintresse. kommer detDäremotningen ökatägnas att vara

offentliga monopolför organisationsmodeller bygger påfå stöd attatt som
alternativ.med konkurrerandeochskall brytas ersättas

alternativetgår påargumentationDen ut attpresenterassom ovan
inomproblementill de akutakostnadskrisen ledertillbaka till att mest

inte tillbidrar emellertidAlternativetoffentliga reduceras.sektornden att
produktivitet försvinner.sjunkandelångsiktiga problem medsektorns en

bestå.inom sjukvården kommerköernaPrioriteringsproblemen och att
produktivitetsutvecklingen inom dentroligt, denDärmed detär att svaga

tillviktigaste incitamentetframstå detoffentliga sektorn kommer att som
incita-emellertid hur starkt dettainom Fråganförändringar sektorn. är

vilka problemi andraStyrkan det bestämskommer attment somavvara.
tillbakaSverigesituation där på vägl äruppmärksamheten.tävlar enom

stigan-konkurrensförmåga, dennäringslivetskostnadskrisen"till kommer
utrikeshandeln mycketi ägnasoch underskottetde arbetslösheten att

problem kommerSveriges möjligheter lösa dessauppmärksamhet. attatt
underordnadtilldelasdignitet. problem kommerAndrahög att enges en

offentli-från brister inom denvrids uppmärksamheten bortDärmedplats.
offentligasituation.privata näringslivets Dendetsektorn och motga

förhållanden inomi graduppmärksammas denendastsektorn kommer att
prioritet.till problem har högkan kopplas deden som

offentliga sek-utveckling blir denskisserade resultatetEnligt attovan
regionalbidra till balans. Den decentra-i ökadökad grad kommer atttorn

försannolikheten deförväntas inom sektorn ökarlisering ske attsom
offentliga sek-hittills denföreställningar stordriftsfördelar styrtsomom

förmöjligheter ökadgradvis Därmed skapas detöverges.torn geogra-en
offentliga sektorn.ytterligare funktioner inom denfisk decentralisering av

i storstadsregionernaoffentliga arbetskraftsproblem ärsektornsBestår den
omlokaliserasfunktionerstimulerar till ytterligaremöjligtdet dettaatt att

regioner. Därmed skulle det uppståfrån regioner till andradessa en geo-
påminnerinom offentliga sektorngrafisk omvandlingsprocess den omsom

börjaninom industrin 1960-talet ochutvecklingen under slutet avav
l970-talet.

högkonjunkturen såRealiseras i stället scenariet "den permanenta
bristen på arbets-bilden. scenario rådandeförändras innebär denDetta att

inom denproblemenkraft Därmed det sannoliktär attpermanentas.
sjuk-personalomsättning ochoffentliga sektorn det gäller rekrytering,när
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högkonjunkturenpermanentaDå denockså permanentas.frånvaro
privataökning denårligförhållandevis avinnebärsamtidigt gynnsamen

exportutvecklingochochinflationlågkonsumtionen, gynnsamenen
inom denbristernafokuserasuppmärksamhet motattmycketkommer

där-kommerförändringargenomgripandepåKravetsektorn.offentliga
sek-kännetecknathittills harFörändringargradvisaöka. Demed somatt

politisktdetDärmed skapasotillräckliga.framståkommer att somtorn
offentliga kännetecknassektornden avför dem attmenarsomutrymme

kommersektornpräglarplaneringsambitionersystemfel. De somstoraett
minskadbyråkratisering ochökadsäker väg motpresenteras enatt som

marknads-inslagökati påkravtyngdenpolitiska ett avproduktivitet. Den
innebärnågotöka,kommersektornoffentligaden sominomhushållning

alternativolikamellankonkurrensochbrytsmonopolenoffentligadeatt
Resultatetoffentlig sektor.enhetligvarittidigareinom dettillåts ensom

ochvalfrihetmedborgarnasför ökaininitiativ släpps attenskildablir att
offentliga sektorn.inom deneffektivitetenökasamtidigt

sek-offentligaför denkonsekvenserfåutveckling kan storasådanEn
för attinnebär detsikt utrymmetlång attPålokaliseringsmönster.torns

ochPå kortförutsättningar ökar.till lokalaorganisationsmönstretanpassa
kon-utvecklafrågaprimärtemellertid att nyablir detsikt ommedellång

experimentför sådanaFörutsättningarnaorganisationsmodeller.ochcept
marknader. Pålokala storsinamedstorstadsregionerna enstoraibästär

konkurrerandealternativaförekonomisktfinns det utrymmemarknad
alternativa konceptmedexperimentendärförkan attmodeller. Det antas

befolk-iskekommeromgångeni första attorganisationsmodelleroch
mark-inslagdärför ökatkanomgång ettförstaI avregioner.ningstäta en

organisationsmodelleralternativamellankonkurrensnadshushållning och
tjäns-offentligadenkoncentrationengeografiskaöka dentill avbidra att

inom dennatillväxtenhuvuddelenmöjligtteproduktionen. Det är att av
regionalaochstorstadsregioner centra.iskedå kommerproduktion att

prisettillfalli såproduktivitet köpsÖkad förbättrad av enochvalfrihet
föränd-emellertid bildensikt kanlångkoncentration. Pågeografiskökad

framgångsri-Närbevaras.sektorninomkonkurrensen nyapå nytt omras
storstadsregioner ochiochutvecklats utprovatsorganisationsmodellerka

tillspridaskommermodeller attdessasannoliktdet attärregionala centra
landet.delarövriga av

kom-offentliga sektorninom denförändringarnabakomDrivkrafterna
Medrealiseras.framtidvilkenberoende påolikadelvis somatt varamer

bristen påhögkonjunkturen kommer ar-alternativet den permanenta
deninomförändringarnadrivkraft bakomcentralblibetskraft att en

kostnadskrisen kommertilltillbakaalternativetMedsektorn.offentliga
för-drivkraft bakomfungeraproduktivitetsökningen att somden svaga

ändringarna.
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Prioriterad utbildning

industrisam-frånomvandlasSverige påär väg ettFöreställningen attatt
utbildning högkunskapssamhälle görinformations- och atttillhälle gesett

i takt medförutsätts växavälutbildadeEfterfrågan påprioritet. personer
utvecklingsintensivt. Detblir alltomvandlas ochnäringslivet meratt

kraft.fullmedutveckling redan pågårofta dennahävdas att
satsningen påökatår harunderindustrilandSverige detär senaresom
uppgick 1985FoU-insatsensvenskautveckling Denforskning och mest.

Sverige den störstainnebär görvilketBNP,3 atttill nästan procent av
OECD-länderna.blandandel BNPuttrycktFoU-insatsen avsom --

Italien, Dan-Sverige,efter medanföljerSchweiz och JapanUSA, strax
Österrike andelindustriländerna medi blandligger bottenochmark en

Sverigeshälftenmindre änär avsom
näringsli-svenskadetresultatFoU-andelen ärsvenskahöga ettDen av

företagenssvenskautveckling. Deforskning ochsatsningar påvets stora
förädlingsvärdetandeliFoU-investeringar har mätt termer avav --

Undertill 8.5uppgår1970 ochsedan procent.tredubblatsnästan nu
förädlingsvärdetinvesteringarnas andelfysiskaperiod dehar avsamma

ScienceOECD, MainbetydelseFoU-investeringarnas ökadetill l6från l5ökatendast procent. Induca-and TecnoløgySålunda harpersonal ökat.utbildadefterfrågan påtillorsakär atten 1988.Paris1982-tion.
högskoleut-medAndelenarbetslivet ökat. I988.iutbildningsnivån enpersoner

Z utbild-redovisadeDeökning har1970.fördubblats sedan Dennaår harminstbildning på tre ningssiflrorna byggerpåutbild-utbyggnad den högrefortgåendemöjliggjortsnaturligtvis av bearbetningarav en ERU:s av
statistik frånopubliceradverkstadsindustrin, där ande-inomökningen har skettningen. Den största

SCB.högskole-andelenhögstaperioden. Denaktuelladentredubblats underlen 3 riktningUtvecklingen i
företagsinrikta-återfinns inom dennäringslivetprivatainom detutbilade flexibilitetallt störremot

medförproduktioneniandelDenna ärtill 10.2uppgårandelendär procent.tjänstesektorn,de företagensbehovatt avverkstadsindustrininomandelenså högdubbeltän sommer hosgenerellakunskaper
nyanställde ökar.denemellertid inte formella utbildningenendast denDet är ärsom av behovetinnebärDetta attinformella utbildningen fåttbetydelse, den har allt bety-även störreutan introduktionsutbild-avinformella utbildningen tidigare tilldelse. bestod del on theDen minskastor ning kommerav att

behovetmedan däremoti kommitjob training, samband med kunskap alltmer betrak-att attmen specifik vidareutbild-avinvestering informella utbildningen blivit viktigarehar den allttas som en öka. Sening kommer att
Pioreföretagen därmed blivit alltmer explicit. för Michael ochför och Ett uttryck detta denär ex.

TheSe-Charles F. Sabel,kraftiga expansionen privata utbildningens informel-på den område. Den Industrial vide:cond Di
utbildningen fått specifikhar därmed också alltmer karaktär Possibilitiesforav en Prosperi-

1984.YorkNewinte minst fort-kunskaps- och kompetensuppbyggnad gäller detta och ty,-
vidareutbildningen
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öka formella utbildningsnivånAtt den bland personalen därför i sigär
inget mål. formella utbildningenDen viktig därförär den utgöratt en
förutsättning för personalen skall kunna upparbeta den kompetensatt som

för framgångsrikkrävs verksamhet. blirKompetens på detta sätt etten
begrepp. Arbetskraftens kompetens tillär del uttrycksammansatt etten

för utbildningden och kvalifikationerde den har. Kompetensen emel-är
leitid också resultat erfarenheterde arbetskraften haftharett av som
möjlighet förvärva. blirKompetens på detta något individuellt,sättatt

utbildningmedan allmängiltig.är Värderat utifrån näringslivets utgångs-
arbetskraftenspunkt är kompetens det avgörande. Dess privata karaktär

begreppet operationaliseragör är svårt och Kompetens-att mäta.att att
blirbegreppet därmed dåligt till empiriskaägnat analyser. Därför fokuse-

uppmärksamheten i kapiteldetta arbetskraftens utbildningsnivå.motras
Utbildning kan förutsättningbetraktas för till sigatt tasom en nya

kunskaper och initiera Utbildningsnivån i region,nya processer. en en
företagbransch eller indikerar därmed förmåganett att anta utma-nya

ningar och deltaga i omvandlingsprocess. Utbildningsnivån kanatt en
således indikator företags,på branschs eller regionsettses som en en en
förmåga till förnyelse och utveckling.

Utbildningens geografi
År 1985 arbetskraften ihade 9.1 det svenska näringslivetprocent av en

år."högskoleutbildning minst Utbildningsnivåerna skildepå sig emel-tre
lertid mellan olika verksamhet olika regioner.avsevärt och mellantyper av

arbetskraftenMedan 51 inom utbildningssektorn hade högsko-procent av
leutbildning, högskoleutbildadeandelen inom byggnadsverksamhetvar

regionala skillnadenendast 2 Den inte lika Uppsala länprocent. stor.var
13.6 arbetskraftendär hade högskoleutbildning hade den4 procentAndelen arbetskraf- avav - -med tvâ årsänten andelen, Jönköpingsmer högsta medan län med 6.2 högskoleutbil-procent-högskoleutbildning an- dade hade den lägsta.vänds mått på -ut-som

lokala skillnaderna betydligtbildningsnivån. De större. Medan endast 4.0 respektiveHuvud- var
motivet för förhål-denna arbetskraften i5.4 utkantsorten respektive inlandskommunenprocent avlandevis snävaavgräns- högskoleutbildning, uppgick ihade motsvarande andel huvudstaden ochning därvidär att man
undviker de empiriska Universitetsstaden till 14.0 respektive 13.5 figur 9.
problem årssom senare Även residensstaden förhållandevisuppvisar hög andel högskoleut-enhögskolereformerskapar.

bildade. iDen höga andelen dessa återspeglar de hartyper orter attreformerDessa utmärks av en
äldre utbildningaratt utbildningssektor offentliga förvaltning.betydandeav Huvud-samt storenomdefinieras till tvååriga utbildningsintensitetenstadens kännetecknas dessutom inom detattavhögskoleutbildningar.

privata näringslivet ligger betydligt riksgenomsnittet jfr. figuröver 10.Därmed sker det sta-en
tistisk ökning i antalet bl. företagsinriktadeDetta konsekvens den tjänstesektornär äratta. en avhögskoleutbildade som i arbetskraftenöverrepresenterad huvudstaden. Andelen syssel-ärav sominte någonmotsvarasav

ireell ökning antalet inom Finansverksamhetuppdragsverksamhet, bank- och parti-sattper- samt
med högskoleut-soner handel 1985 i riketdubbelt så hög helhet.nästanvar som sombildning. Genom att av- jämförelse figur illustrerarEn mellan 9 och 10 offentligaden sektornshögskoleutbildadegränsa

till minstsådanamed tre för utbildningsnivån i olika regioner.betydelse Riktas uppmärksam-storaårs högskoleutbildning privata näringslivetheten enbart det har industriorten likanästanmot enblir möjligtdet göraatt
högskoleutbildadejämförelser andel universitetsstaden. Skillnaden hänför sigtiden.över stor som
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lörgymnasialhögskoleutbildningtreårigmedarbetskraftenAndelFigur resp.av
Sju1985.utbildning typorter.
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inomverksammafler ärharuniversitetsonentill upp-somatt personer
serviceorten,industriorten.i Inom ut-falletvad ärdragsverksamhet än

dethögskoleutbildade inomandeleninlandskommunen ärochkantsorten
högskoleutbil-deOmkring 80liten.näringslivet mycket procentprivata av

offentliga sektorn.inom denarbetaridade dessa orter

treårig högskoleut-mednäringslivetprivataarbetskraften inom det10:AndelFigur av
Sjulörgymnasial utbildning. typorter.bildning resp.
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Regionalt förändringsmönster
Andelen arbetskraften med minst års högskoleutbildning ökade medtreav

Ökningen4.3 procentenheter 1970mellan och 1985. procentuelltvar
i regionerde hade utbildningsnivånstörst den lägsta i utgångslägetsom

figur tilll. Orsaken detta ökningen i förstal hand återspegladeattvar en
generell ökning arbetskraftens utbildningsnivå. Två tredjedelar ök-av av

förklarasningen utbildningsintensiteten inomökat offentligadenattav
sektorn och i privata näringslivet.det tredjedelEndast ökningen kanen av
förklaras förändringarstrukturella inom ekonomin. Näringslivets ochav

offentligaden omvandlingsektorns utbildningsintensiva verk-mot mer
samheter spelade således underordnad förklaringroll till den ökadeen som
utbildningsintensiteten.

Ovanstående utvecklingsmönster förefaller förgiltigt alla delarvara av
landsdelarslandet. samtliga domineradeI utbildningseffekten. Mest mar-

kant detta i Stockholm-Uppsala-regionen där endast 15 procentvar av
höjningen i utbildningsintensiteten förklaraskan förändringar iav pro-
duktionsstrukturen. Detta är resultat expansionen inom denett attav
offentliga sektorn har betytt relativt mindre för höjningen i utbild-sett
ningsintensiteten i regiondenna i övriga regioner.än övriga regionerI

struktureffektenåterspeglar enbart andelen inom offentligsysselsattaatt
sin förhållandevissektor med höga andel välutbildad arbetskraft- -

vuxit 1970. offentligasedan Den sektorns betydelse för höjningen av
utbildningsintensiteten framgår utvecklingen inomnär det privata nä-
ringslivet särredovisas jfr. figur 12. Inom privatadet näringsli-aggregatet

förklaras strukturelfekten mindre den ökade utbildningsintensite-vet av
fallet förän vad hela näringslivet.är det privata näringslivetInomten som

förklarar struktureffekten endast fjärdedel ökningen i utbildningsin-en av
tensitet. Relativt betyder struktureffekten i Bergslagen,sett mest vars

Figur ll: Andel arbetskraften minst treårigmed högskoleutbildning i sju lands-av
delar. 1970-1985.

Procent15

10

5 landsdelar iMed menas
föl-detta sammanhang

jande sju regioner, Stock-
holm-Uppsala-regionen

C Mälaren-AB och län,
Vättern-regionen D, F

SydöstraSve-och R län,
rige G, H och K län,
SkåneL och M län,

EFörändringVästsverigeN, O och P 1970-1985S, T,län, Bergslagen U,
Nivå 1970länW, och X samt 0

Nordsverige ACY, Z, Sthlm/uaps Sgdostsv. Västsv. Nordsv
län.och BD Mälaren RIKETskåne Bergslagen
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minst treårig högskoleutbildning inomarbetskraften med det12: AndelFigur av
1970-1985.näringslivet i sju landsdelar,privata

Procent10.0

7.5 -

5.0 -

2.5 -

: EFörärñring
1970-1985

Nivå 197000
Västsv. NordsSthlm/Lipps Sgdostsv. V.Skåne Bergslagen RIKETMälaren

omfattande omstruktureringindustri med betydandehar genomgått en
järn- stålindustri indu-nedläggningar inom och metallbearbetandesamt

Mälaren-Vättern-regionen motpolen. denna regionstri. den andra Iutgör
utbildningsintensiteten höjdes.bidrog struktureffekten inte tillalls att

förändringarna utbildningsintensite-Riktas uppmärksamheten mot av
struktureffekten ytterligare. fyrainom industrin Endastreducerasten pro-

höjning utbildningsnivån inomden skett den svenskacent av somav
industristrukturens Förändringar.tillverkningsindustrin förklaraskan med

positiv struktureffekt registreras.i landsdelar kan I Stock-Endast två en
in-holm-Uppsala-regionen bidrar tillväxten inom den kunskapsintensiva

struktureffekten.till positiva Västsverigedustrin i Uppsala län den I
tekoindustrins tillbakagång istruktureffekten resultatuppstår ett avsom

Älvsborgs län.
Föklaringen till struktureffektens ringa betydelse medhar samband den

industribranscherna iutbildningsintensiteten olika hadelåga de ut-som
År utbildningsintensiteten inom1970 högst den ke-gångspunkten. var

inom trävaruindustrin. Spännviddenmisk-tekniska industrin och lägst var
högskoleutbildninginte i procentenheter räknat andelen meddock stor -

förstnämnda industribranschen inominom 2.7 och denden procentvar
Ävensistnämnda samtliga industrisysselsatta i vid0.2 landetprocent. om

överflyttats till kemisk-tekniska industrindenna tidpunkt hade den hade
utbildningsintensiteten höjts marginellt. till 1985 ökadeendast Fram år

spännvidden. Vid tidpunkt 0.6däremot denna hade de syssel-procent av
inom trävaruindsutrin inom kemisk-tekniskaoch 5.3 denprocentsatta

Ökningenminst treårig högskoleutbildning. i spännvidindustrin med-en
förför struktureffekten sannolikt få betydelsekommer störreattatt en

förförändringen i utbildningsintensiteten i framtiden. potentialEn en
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omvandlingsnabbare kunskapsintensiw industri nit-undermot en mer
tiotalet har därmed skapats.

" Jfr OhlssonLennart och förEtt sådan omvandling kommer inträffa underargument att attenTillväxtensVinell,Lars
drivkrafter. 1990-talet näringslivetsStockholm är ökade satsning forskningpå och utvecklingatt
1987. hittills inte effekter i formnågra större ökad FoU-avsatt exportav av7 iAntalet ål-personer produkter.intensiva Ett skäl till detta det tid innanär ökade FoU-att tar20- 24 årdersgruppen

minskaberäknassålunda manifesterar sig i produkter. Därför det möjligtär närings-insatser attnyaungefär 20med procent livet nittiotaletunder frukternakan skörda de ökade FoU-insatserav somfram till sekelskiftet. Ef-
gjortshar under åttiotalet. En sådan möjlighet skulle bidra till ökafekten utbildningssys-på att

emellertid blikantemet struktureffektens betydelse. förväntadeDenna struktureffekt förstärks omså.En del de-änstörre intedet planeras någon omfattande utbyggnad den högre utbildningenavmografer nämli-hävdar
utbildningsbenä- under det kommande åniondet. Minskande framungdomskullar till sekel-attgen

genhetensjunker med skiftet ikan stället skapa svårigheter rekrytera studenter till studie-deattrminskade ungdom- finns.7platser redan blirResultatet kampen den högskoleutbil-attsomfall kommerskullar. I så om
tidi-mindre andel än dade personalen kommer Vilkaöka. regionala effekter sådan utveck-en att enungdomskullengareav ling kommer fråga.är ännu öppenatt entillsig högresökaatt ut-

bildning. fördjup-För en
ning detta resonemangav

Rolf Ohlsson och Perse
Alderschocken.Broomé. arbetsmarknadsegmenteradEnStockholm 1988.

5Förståelsen denav seg- naturligtvisutveckling får bestämseffekter sådanVilka regionala som enmenteradearbetsmark- vilketutvecklingen det påmakroekonomiska och dels sättdels den avsig avnaden baserar på en
teoribildning duala arbetsmarknadenfungerar. Vår utgångspunkt är ärarbetsmarknaden attom
arbetsmarknader som olika arbets-innebär den bestårsegmenterad. Detta segmentatt somavfram iväxte samband

iolikheterna desig mellan på grundkraften inte obehindrat kan rörastudiermed antal avett av
lokala arbetsmarknader i i respektive denarbetskraften Framväxtenställs påkrav segment. avsomUSA under slutet av resultat kraven påarbetsmarknaden bl.a.segmenterade är attett av ar-1960-taletoch början av fortsatt utvecklingkvalifikationer har ökat. Enbetskraftens utbildning och1970-talet.Studierna vi-
sade arbetsmarknadenatt därför förväntasnäringsliv kaninformations- och kunskapsbaseratettmotiuppdelad olikavar seg- framtidenisegmentering arbetsmarknadentill påbidra ökadenvilka rörlig-mellanment
heten begränsad matchnings-segmentering följer ocharbetsmarknadens ökadeMed attvar

sociala. ekonomis-p. a. Matchnings- el-arbetsmarknadenanpassningsproblemen på accentueras.teknologiskaka. och ut- emellertid alltid funnits på arbetsmarknadenanpassningsproblem harlerbildnigsmässigahinder.
Se David M. Gor-t.ex. Tidigare dessaindustriella genombrottet.åtminstone detsedan var-don, Richard C. Edwards i olika näringsgrenars utveck-olikhetertill konsekvensdock delstor avenMichael Reichoch eds..

mins-sysselsättningen inom vissa branscherLabour Market samband medSegmen- lingstakt. l att
Boston 1975.Förtalion, överfö-expansiva branscher. sådanarbetskraften till Enöverfördeskadeolikagenomgången av Överföringenomfattande utbildningsinsatser.ofta möjligring utan avvarskolbildningar inom den

duala arbetsmarknads- 1960-talettill industrin under 1950- och ärfrån primärnäringarnafolk en
teorin Glen G. Cainse dessutomomvandling underlättadesillustration på detta. Denna av en"The Challengeof Seg-

emellertid de struktu-arbetsmarknadspolitik. 1970-talet tycksUnderaktivmented Labor Market
Theories Onodox The-to tilltagit svenska arbets-matchningsproblemen ha på denrella balans- och

JournalSurvey".Aory: marknaden.ofEconomic Literature,
Svårigheter-delvis karaktär.matchningsproblem ärvol. 1976. Dagens14, av en annan

° Nils Henrik Schager, oftaidet dagolika arbetsmarknadssegment görsig mellanröra attattnaThe Replacementa/ithe företag, branscharbetskraft inombrist påfinns överskottsåväl ett ensomwithUV-curve New Me-a
q/Hiring ficien- delarbetsmarknadernaE Effekten blir olikasamtidigt. deregioneller attaxure enIUI Working Paperey, efterfråge- ochsinautvecklas olika. Varje delarbetsmarknad har egnaNo. 149,Stockholm

utbudskurvor sin lönebildningsprocess.och1985. egen
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arbetsmarknad.segmenteradillustrationl3:SchematiskFigur enav
III-lön"
Utbildning

K-region
K-segment

I-region

O-segment

Sysselsättning

utsträckningikunskap allt störrekonsekvensSom att som ensesaven
internabetydelsenproduktionsfaktor kommerinvestering och avsom en

produktionsfaktorkandessaöka och ävenarbetsmarknader att ses som en
olikarörligheten mellanblirföljd dettaföretaget. En atti modernadet av

° Deiaco, Ut-EnricoSeistället alltmerrörligheten skerbegränsasarbetsmarknaderinterna - arbetsmarknadbildning,specifika informellasynnerhet denarbetsmarknader. Iinternaolikainom Eli-i Gkompetens",och
Kunskap,fl., in-ochinvesterat ärharFöretagarenrörlighetshämmande.utbildningen är assonm.

ochformation tjänsterspecifika -samtidigt den"humankapitalsittbehållamån somattom indu-svenskastudie avenför-ytterligarerörlighet. Enanställdesdenvidareutbildningen begränsar stri/öretag. Stockholm
Åberg, In-1987och Runeföretagenbetydelse ärarbetsmarknadernas större atttill internaklaring de arbetsmarknaderterna -större.blivit allt effektivitet,fråga omenarbets-segmenteradediskussioner den ochteoretiska strati/iering intresse-medsambandI av
Sociolo-organisationer,13."jfr. figur En sådan ärförenklingartill atttvingasmarknaden man institutionen,giskaDetarbetskraften består två segmentetfrån segment.utgår att enaav 1985.universitetUmeåman

välutbildad i dettaarbetskraften och " ResonemangetärkännetecknasK-segmentet attav-- vidareut-avsnitt är enförviktigarbetskraftkvalificerad. Denna representerarhögt resursen likartatveckling ett re-avarbetskraftförmå dennaföretagen angelägnaDärför är attföretagen. i Johans-Matsom sonemang
Svenskindustrikarriärmöjlig-utbildnings- ochsker son,i företaget. Detta attstanna genomatt Produktion,950.1930- 1intres-företagenvärde görindividuella arbetstagarenserbjuds. Denheter sysselsätt-produktivitet.

anställdestillfredsställer denlösningar 1985.individuella Lundfinna ning,serade att somav
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krav. Konsultbranschen dataföretag är de typiskasamt exempel påmest
verksamheter där ovanstående dominerar.synsätt I båda verk-typerna av
samheter antalet högskoleutbildadeär högt. Arbetskraften betraktas som
Företagens viktigaste varför flesta företagsledningarde ansträngerresurs,
sig för historisktöverbrygga betingade motsättningaratt mellan ledning
och personal. Detta sker långtgående individuell särbehandlinggenom en

personalen. Arbetskraften på K-segmentet har sålunda värde förav ett
företaget frikopplat frånär den aktuella arbetsmarknadssituationen.som
Deras värde bestäms således inte primärt det för tillfället råder bristav om
på eller överskott på arbetskraft. Vid konjunkturnedgång med mins-en en

arbetskraftsefterfrågankad företagarenär fortfarande angelägent ex om
behålla arbetskraften inom K-segmentetet.att

Det andra O-segmentet arbetskraft intesegmentet rymmer som- -
besitter speciella kvalifikationer, vilket företagengör inte särskiltäratt
angelägna vidta speciella åtgärder för behålla dennaatt arbets-att typ av
kraft. Slutar några i denna kategori så kan de lätt ersättas med andra

kvaliteten i företagens produkter behöver försämras.utan attpersoner
aktuellaDen arbetsmarknadssituationen blir således för vilkenavgörande

ställning denna arbetskraft har på arbetsmarknaden.typ I situationav en
med allmän brist arbetskraftpå frånäven personal O-seg-representerar

vilket inte fallet iär situationmentet med arbetslöshet.en resurs, en
Denna arbetskraft återfinns inom industrisåväl privattyp ochav som
offentlig tjänstesektor. Fabriksarbetare utför monteringsarbete,som serve-
ringspersonal, Städpersonal, vårdbiträde och brevbärare någraär exempel
på yrkesgrupper tillhör O-segmentet.som

I teorin den segmenterade arbetsmarknaden förutsätts såledesom att
arbetsmarknadens utbudssida består arbetskraftssegmenttvå K-av -

betecknar den välutbildade arbetskraften och O-segmentetsegmentet som
betecknar den lågutbildade arbetskraften. K-segmentet kännetecknassom

arbetskraften välutbildadär och har flexibilitet.hög O-segmentetattav en
däremot kännetecknas arbetskraften har förhållandevis lågatt ut-av en
bildningsnivå. Deras kompetens därförär standardiserad och de har lågen
flexibilitet med avseende på användbarhet. Den långsiktiga ekonomiska
utvecklingen i Sverige förväntas innebära gradvis ökning utbudeten av av
arbetskraft tillhör K-segmentet, samtidigt utbudet arbetskraftsom som av

tillhör O-segmentet reduceras. iUttryckt teoretiska innebärsom termer
det utbudskurvan för skiftasK-segmentet utåtatt medan utbudskurvan för

ÄvenO-segmentet skiftas inåt. efterfrågekurvorna skiljer sig inomåt de
två Efterfrågan på K-segmentets arbetskraft ökarsegmenten. snabbare än
efterfrågan på O-segmentets. Samtidigt efterfrågan förstaär på den typen

arbetskraft mindre känslig för takten i löneökningarna än vad ärav som
fallet i O-segmentet. kraftigEn höjning löneökningarna leder sålundaav
till förhållandevis minskning sysselsättningen inom O-segmen-storen av

medan sådan ökning endast har marginell effekttet, på sysselsätt-en en
ningen inom K-segmentet.

För kunna fördjupa i regionalade aspekterna förändringarnaatt ioss av
segmenterad arbetsmarknad diskuteras utvecklingen i tvåen typer av

regioner. Den regionen K-region i figur 13 kännetecknasena attav- -
den har näringsliv domineras verksamheter vilkaett ställeratt storasom
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utbildning. län och Uppsala län dearbetskraftens Stockholms ärpåkrav
industri-litenregioner. län harexemplen på sådana Dessatypiskamest en
förförhållandevis arbetsmarknad hög-arbetararbetsmarknad, stormen en

I-region i figurenMotpolenskoleutbildad personal. representeras av--
minstarelativt K-segmentet.län har detJönköpings och Kalmar settsom

till sju så kännetecknas huvud-diskussion deRelateras denna typoiterna
förhållandevisuniversitetsstadenresidensstadenstaden, stortettsamt av

litet i serviceorten, industrior-mycketdettamedan ärK-segment, segment
fortsatt tillväxt inominlandskommunen. En K-utkantsorten samtten,

därför förväntas bidra tillkanbekostnad O-segmentetpåsegmentet enav
sådanförsta i och medelstora städer. Eni handfortsatt tillväxt stora

urbaniseringspro-underhålla pågåendesåledes denutveckling kommer att
förvän-gå bestäms dendenna kommersnabbtHur att avprocesscessen.

Långtidsut-makroekonomiska utvecklingen under kommande år.tande
effekterdärför få olika på descenarierolika kommerredningens att

arbetsmarknaderna.regionala

kostnadskrisentillTillbaka
nominellahögatill kostnadskrisen kännetecknastillbakaScenariet av

sigindustriproduktionen, vilket bltillväxtlöneökningar och låg taraen av
industrikonjunkturenexportutveckling. lederDeniuttryck svagasvagen

Produktivitetsökningen blirinvesteringsnivåtill låg permanentas.att en
2000.stiga till 2.9 år En sådanberäknasArbetslösheten procentsvag.

regioneri första drabba medutveckling förväntas omgången ett stort
exportinriktad verksamhet. Resultatetvaruproducerande ochinslag av

arbetskraft minskar i regioner resultatefterfrågan dessablir på ettatt som
arbetskraften i mins-okvaliñcerade O-segmentetefterfrågan denpåattav

minskningI-regionen i figur 14.förskjutningen Denna ärkar se ettav
arbetskraftefterfrågan denna reduceras.industrins påresultat typatt avav

ökningen i privat konsumtiontill BNP-tillväxteni förhållandeDen stora
likaprivata tjänster inte drabbas hårt denefterfrågan påindikerar att som

exportorienterade verksamheten.
arbetskraft bliförväntas efterfrågan K-segmentetsnationell nivå påPå

förutsät-tillväxt scenarioekonomiska dettadenopåverkad somav svaga
civilingenjörer och liknandeEfterfrågan civilekonomer,påter. grupper

omstrukturering denfortsätta öka. samband med denförutsätts Iatt av
förutsätter emellertidscenariet kanexportinriktade verksamheten som

iarbetskraft minska deefterfrågan på K-segmentetsäven mest utsatta
förlorar sinai arbeten kanK-segmentetregionerna. De personer som

flytta till regioner.beredda andraemellertid finna arbeten de är attnya om
tillbaka till kostnadskrisenalternativetarbetslöshetDen ökade som

regioner varuproduktion.i första medinnebär skulle hand drabba storen
ÄlvsborgsBlekinge, Skaraborgs och län Smålandslä-Västmanland, samt

utveckling.därför för sådan I dessa län ärde ärär utsattamestsom ennen
i riketinom varuproduktion 20-40 högresysselsatta änandelen procent

arbetskraften iförhållandevis andeljfr. tabell 4. Förutom storatt aven
högskoleutbildadeinom industrin andelensysselsatta sådessa län ärär
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Jönköpings, Kalmar,förhållandevis låg. lnäringslivetprivatadetinom
inom priva-högskoleutbildade detandelenlänSkaraborgs ärBlekinge och

riksgenomsnittet.hälftenmindrenäringslivet änta av

låg utbild-varuproduktioninomsysselsattaandel samtmedTabell 4: Län stor enen
1985.näringslivet,i privataarbetskraften detningsnivå hos

högskole-varuproduktion/ AndeliAndelLän
utbildade/riks-riksgenomsnittet
genomsnittet
procentprocent

100136Västmanland
43131Jönköping
52129Skaraborg
41128Alvsborg
46128Kalmar
61125Kronoberg
48123Blekinge

effekter-blirmed K-segmentarbetsmarknadregioner med ett stonI en
inne-Sannolikttillväxten mindre.ekonomiskanationelladen svagana av

efter O-segmentetsefterfrågansamladedentillväxtendenbär attsvagare
sig iuttryckkommerregioner. Dettaiarbetskraft minskar dessaäven att ta

påexpanderainte kommerlängretjänstesektorn attden sammaatt stora
expansion har dennaåttiotalets snabbaUnder1980-talet.undersätt som

utbildning.låg lmedantalsigdragit tillsektor ett stort personerunga
förvärvsarbetandedeexempelvis 40Stockholmsregionen procent avvar
restaurangnäring-hotell- och30under år. Inomdetaljhandeln 1985inom

fallen andelenI båda ärandel 54motsvarande procent. personeren var
för-medförhållandevis Andelenhög.grundskoleutbildningendastmed

till 53uppgick sålundautbildningOspecificerad procentgymnasial eller
restaurangnäringen. 1inom hotell- och56detaljhandeln ochinom procent

samtidigt arbetarochstuderarungdomarfrågafalldel detär somomen
O-segmentarbetsmarknadenslämnakommerdeltid. Dessa attpersoner

emellertidtillhörungdomarutbildning. Mångasinde avslutatnär en
fotfäste arbetsmark-påsvårtutbildning hardåligkategori med attsom

naden.
itillväxten deninnebärkostnadskrisentilltillbakaAlternativet att

jämfört medmed 40bli reduceratberäknaskonsumtionen procentprivata
minskning kommer1988. sådan1983- Enperiodenutvecklingen under

tjänstesektornprivatainom denexpansionentillsannolikt bidra attatt
okvali-efterfråganminskar påDärmedi tillbakagång.övergårupphör och

iO-segment K-arbetsmarknadens äventillhörarbetskraftficerad som
emellertidminskning förutsättasDennaK-segment.regioner med ett stort

arbetskraft i K-efterfråganfortsatt ökad påkompenseraddelvis bli av en
deni figur DilemmatK-region 14. ärjfr. efterfrågekurvan attsegmentet

stagnationeni samband medinom O-segmentetarbetskraft frigörssom
expansiva K-seg-utnyttjas inom detinte direkt kantjänstesektorninom

arbetskraft direktsini huvudsak rekryteratvingasK-segmentetmentet.
blirregioner. Resultatetfrån andrautbildningsinstitutioner eller attfrån

K-regionerna,ifortsätta ävenutvecklingsmönster kommeråttiotalets att
segmentering inne-Arbetsmarknadensnågot.tillväxttakten reducerasom
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scenarietarbetsmarknadskonsekvensernaframställningSchematisk14:Figur avav
kostnadskrisen.till"tillbaka

lll-Ön"
Utbildning

K-segment

I-region

O-segment

Sysselsättning

fallsysselsättningstillväxt i kommerdettaemellertid attbär att svagareen
inomSysselsättningsökningenomflyttningar.geografiskaföljas störreav

expansion i Stock-till fortsattbidraförväntas sålundaK-segmentet en
Malmöhus län.och Bohus länholm, Göteborgs samt

utbildnings-varuproduktion höginomlåg andelsysselsattaTabell Län med samt5: en
näringslivet, 1985.privataarbetskraften inom detnivå hos

i AndelAndelLän
högskole-varuproduktion/
utbildade/riksgenomsnittet
riksgenom-procent
snittet
procent

19164Stockholm
12686Uppsala
13389BohusGöteborg o.

Q6 lllMalmöhus

utveckling arbets-medför påkostnadskrisen sålundaTillbaka till en
exportorienterade regionernatraditionellainnebär demarknaden attsom

arbetslöshet.med ökandestrukturproblemupplevapå kommer attnytt
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För välutbildade tillhör arbetsmarknadens K-segmentpersoner som er-
bjuds det arbete i andra regioner, i första hand i storstadsregionerna jfr.
tabell 5, medan arbetskraften i O-segmentet blir hänvisade till arbets-
marknadspolitiska åtgärder eller arbetslöshet. Den ekonomiska till-svaga
växt kostnadskris resulterar i kommer även begränsa syssel-som en attny
sättningstillväxten i regioner med liten exportinriktad sektor. I dessaen
regioner kommer den tillväxten i första hand manifestera sig iattsvagare

Ävenutveckling inom tjänstesektorn. i dessa regioner kommeren svag
sålunda arbetslöshetsproblemet inomöka arbetsmarknadens O-seg-att

Samtidigt förväntas emellertid efterfråganment. på arbetskraft i arbets-
marknadens K-segment öka. En vilkenväg på denna ökade efterfråganatt
kommer tillfredsställas är välutbildad arbetskraft frånatt andraattgenom
regioner söker sig till storstadsregionerna. På detta sätt kommer alternati-

tillbaka till kostnadskrisen innebäravet ökad regional polarise-att en
ring samtidigt med koncentrationen till storstadsregionema fortsätter.att

Den högkonjunkturenpermanenta
Scenariet "den högkonjunkturen visar på dämpadpermanenta löneök-en
ningstakt, ökade investeringar förhållandevis snabb produktivi-samt en
tetsökning. Resultatet blir dagens arbetsmarknadssituation fullmedatt
sysselsättning förhållandevisDen ekonomiskapermanentas. gynnsamma
utvecklingen baserad på stark tillväxt inom exportsektorn innebären- -

arbetslöshetsproblemet kommer obetydligt iatt regionerävenatt vara som
starkt beroendeär exportinriktad produktion I-regioner i figur 15.av

Sysselsättningsökningen i dessa regioner kommer emellertid förstaiatt
hand inriktas arbetskraft inom K-segmentet.mot

Två faktorer bidrar till industrins efterfrågan på arbetskraft inom O-att
förväntas minska. För förstadet kommer bristsegmentet den på arbets-

kraft den högkonjunkturen skapar medföra indu-permanentasom att att
strin får ökade svårigheter rekrytera okvalificerad arbetskraft. Därmedatt
kommer personalomsättning och sjukfrånvaro för denna arbetskrafttyp av

inomöka industrin. Arbetskraftsbristen bliratt på allvarligtnytt ett pro-
för industrin.blem Problemet kommer manifestera sig i flask-ökadeatt

halsproblem inom produktionen. Skall därför industrin ha möjligheter till
öka sin produktion tvingas företagen till omfattande rationaliseringaratt i

produktionen. För det andra kan det den exponökning denantas att som
högkonjunkturen" innebär bygger förutsättningenpåpermanenta åt-att

tiotalets FoU-satsningar i näringslivet nittiotaletunder manifesterarstora
formsig i produkter. Därmed skulle svensk industri vrida sittav nya

produktspektrum produkter marknader förhållandevisväxermot vars
snabbt. Industrins expansion kommer därigenom i huvudsak inomskeatt
verksamheter har andel välutbildad arbetskraft. förbätt-Denstorsom en
rade konkurrensförmågan och den tillväxtenökade inom industrin kom-

sålunda inte sig uttryck i efterfråganökad på arbetskraft frånatt tamer en
O-segmentet. Nettoeffekten detta blir sannolikt efterfrågan på okva-attav
lificerad arbetskraft inom industrin kommer minska. möjlighetEn äratt

minskningdenna inom industrin motverkasatt ökad efterfrågan påav en



53

15: Schematisk framställning arbetsmarknadskonsekvensernaFigur scenarietav av
"den högkonjunkturen".permanenta
Illgönll
Utbildning

K-segment

I-region

O-segment

Sysselsättning

okvalificerad arbetskraft inom tjänstesektorn. förhållandevisDen svaga
tillväxten inom offentliga tjänstesektornden emellertidmotsäger sådanen
utveckling jfr. figur Syssselsättningsökningen15. inom tjänstesektorn
förväntas i första hand ske inom företagsinriktadeden tjänstesektorn.att

betydligtDenna sektor ställer större krav på arbetskraftens kvalifikationer
de personinriktade tjänsterna.än

regioner liten exportinriktadFör de har sektor K-regioner i figursom en
blir utvecklingsförloppet likartat i alternativetl5 tillbaka till kost-som

Efterfrågannadskrisen". arbetskraft frånpå såväl K- O-segmentetsom
förväntas Sysselsättningsökningenöka i inom okvalificeradedessa. det O-

förväntas bli förhållandeviskan dock liten. förväntadeDensegmentet
bristen arbetskraft tillpå orsak detta.är en

Realiseras alternativet den högkonjunkturen kommerpermanenta
regionala bliden obalansen på arbetsmarknaden mindre synlig iänatt

fallet tillbaka till kostnadskrisen.Denmed högkonjunktu-permanenta
innebär regioner exportinriktadren" med sektor eller medatt storen en

inom varuproduktion inteandel sysselsatta förutsättsstor samma nega-
tiva omvandlingstryck i det andra alternativet. Därmed skapas detsom

för expansion iockså denna regioner. fullaDen sysselsätt-utrymme typ av
ningen åtföljande brist arbetskraftmed på gör ocksåatt personer som- -
tillhör arbetsmarknadens O-segment har möjlighet inomarbete denatt
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regioner inomolika dettamellanregionen. Flyttningsströmmarnaegna
bli Dettaförväntas balanserade.sålundaarbetsmarknaden kansegment av

offentligaarbetskraft inom denokvalificeradbrist påinnebär dagensatt
bestå.storstadsregionerna kommertjänstesektorn iprivataoch att

arbetskraft storstadsregioner-iefterfrågan kvalificeradpåväxandeDen
inflyttning till regioner.dessatillfredsställastill delmåste stor genomna

Åtminstone utbildnings-underdimensioneradhuvudstadsregionen har en
arbetskraften frånkvalificerade andrasektor. denDärmed rekryteras

inflyttningsöver-på dettastorstadsregionerna upplever sättregioner. ett
arbetskraft. möjligheter till utveck-sinakvalificerad Medskott storaav

karriärmöjligheter framstårsinaarbetsuppgifter ochlande gynnsamma
i arbets-attraktiva för karriärinriktadestorstadsregionerna personersom

K-segment.marknadens
välutbildadinflyttningenstorleken påfaktor kan begränsaEn avsom

påbostadsbyggandetstorstadsregionernaarbetskraft till är stagnerarom
imedföra skillnaden denstagnation skullenivå. sådanlåg En atten

storstadsregi-förvärva inyinflyttad möjlighetharbostadsstandard som en
blir såerbjudes i delar landetjämfört andramed vad storavsomonerna

fortsatt brist på okva-sin attraktivitet. Enstorstadsregionerna förloraratt
kvaliteten imedförastorstadsregionerna kan vidareilificerad personal att

åldringsvård for-kollektivtrafik, sjukvård,servicefunktionerviktiga som
regioner.attraktiviteten hos dessatillvilket bidra reducerakansämras, att

nit-högkonjunktur underemellertid enblirSlutsatsen permanentatt
utveckling arbetsmarkna-regional påtill balanseradledatiotalet skulle en

påminnakommautveckling skulle på detta sättNittiotalets attden. om
åttiotalet.hälften Dennaandrakännetecknat denutvecklingden avsomochBörje JohanssonSe ökadsamtidigt kännetecknasemellertidutveckling kommer att av enTek-Strömquist,Ulf

regioner.i olikastrukturarbetsmarknadenspolarisering med avseende påochnikspridning iiriporl-
Länsstyrel-subsmurion. syssel-ökadtill resultattillväxt delStorstadsregionernas är ettstor enavStockholms länisen medanarbetsmarknaden,kvalificerade K-segmentetsättning inom det avStockholms1986 7:2.nr

2000- näringsliv sannolikttraditionellt kommerHandelskammare. inslagregioner med stortett avStockholmkommittén, arbetskraft.dennasvårigheter rekryteraväxandeuppleva typattatt avNäringsli-2000-talet.mot fullkännetecknasO-segmentetarbetsmarknaden gör ävengodaDen attStockholmsläns avrct om
framtid. 1989.Stockholm förväntas tvingaarbetskraft emellertidkanpåsysselsättning. Underskottet

kartläggning3 För aven för minskarationaliseringar inom olika verksamheterfram omfattande attinflyttarehosegenskaper
högkonjunkturenDenpersonal.utflyttare dennarespektive beroendet permanentatill typ avav

Stockholmsregionenfrån omvandling svensktfortsatttill påskyndabidrar dettapå sätt att avenDeJohansson,Matsse utbildningsintensitet.i riktning högrenäringsliv mot en.st0ckh0lmsb0rna.nya
i Stock-Länsstyrelsen

1987,länholms samt
ochKjell Gustavsson
Stock-Johansson,Mats utvecklingstendenserMotverkandevil-ochholm. Tur retur -rarförZochflyttarka ut scenariet denblir medanovanstående analysKonklusionen på att perma-StockholmsStatistik om

arbetsmarkna-regional balans påbidrar till ökadhögkonjunkturen1989:2.län, nenta
utförligare dis-För en bidra till ökadkostnadskrisen"tillscenariet "tillbakaden kommer att enkopplingenkussion av till den slutsatskonklusion kan relaterasregional obalans. Denna somlivsformer och bo-mellan

SOUsättningsmönster tjänsteproduktionen.offentligadiskussionen deni samband meddrogsse omregionala12Den1989: tilltillbakanoteradesDåi fallet den raktdetSlutsatsen attmotsatta.varprøblcmbilden, Stock-
balanseradför rumsligtförutsättningarkostnadskrisen ut-1989.holm merengav



55

"dentjänsteproduktionen, medanoffentliga permanentaveckling denav
mellanregionala oba-till öka denbidraförväntadeshögkonjunkturen att

lansen.
arbets-konsekvensbådamotstridande slutsatser ärtillDessa avensynes

kostnadskrisen innebär arbets-förändring. Tillbaka till attmarknadens
arbetskraft i regioner medi första hand drabbarvilketlösheten ökar, en

frigörs iarbetskraftdenproduktion. En delexportinriktadstor somav
expansivatill förhållandevissin tillflykt desökaregioner kommerdessa att

kvali-nämligen efterfrågan på såvälförväntasstorstadsregionerna. l dessa
regionalaarbetskraft Samtidigt denöka.okvaliflceradficerad somsom

arbetskraft.ledigarbetskraft ökar utbudetomfördelningen växer avav
känne-personalproblem haromfattningen på dereducerasDärmed som

hälften åttiotalet. Detoffentliga tjänstesektorn under andradentecknat av
offentligaorganisationsförändringar reduceras. Denupplevda behovet av

förproduktion inom detsinökatjänsteproduktionen kan åter ramen
organisatoriska föränd-marginellaorganisationsmönstret. Endastrådande

genomgri-nödvändiga. Avsaknadenupplevasringar kommer att avsom
för balanseradmöjligheterförändringarorganisatoriska öppnarpande en

tjänsteproduktionen. Utveckling-offentligamellanregional tillväxt denav
demotverkaoffentliga kommer på detta sättsektorninom den atten

kostnadskrisen aktiverartilldrivkrafter "tillbakaobalansskapande som
näringslivet.privatainom det

bidra tilltjänstesektornoffentligadenlikartat kommersätt attPå ett en
högkonjunkturenobalans denmellanregionalökad permanentaom

arbetskraftmedför bristenfall pårealiseras. dettaI attkommer att genom-
offentliga kom-inom den sektornförändringarorganisatoriskagripande

marknader kan detnödvändiga. sinaMedframstå antasstoraatt sommer
iutvecklas och prövasförsta kommeri omgångförnyelser attdessaatt en

framgångsrika lösningar kommersannoliktstorstadsregionerna. Det är att
regionen elleriefterfrågan från befolkningen dentill ökadleda egnaatt en

blirtjänster. Resultatet dennaregioner dennapå att typfrån andra typ av
storstadsregionerna iisnabbare änexpanderaproduktion kommer attav

bidratjänsteproduktionenoffentligaskulle denregioner. Därmedövriga
utsträckningvilkenstorstadsregionernas tillväxt. Istimuleratill stor-att

itillväxtpotential omsättasockså kommerökadestadsregionernas att
regionerfolk frånutsträckning andra ärvilkendels ipraktiken beror

i vilken utsträck-storstadsregionerna och dels påtillflyttaintresserade att
för fortsattstorstadsregionernabostadssituationen ining utrymme enger

regioner.tillinflyttning dessa
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infrastrukturOprioriterad

i regionalpolitiska debat-centralt denInfrastrukturinvesteringar har stått
flera till detfinns orsaker detta. Förmitten l970-talet. Detsedanten av

basindustristrukturomvandling svenskgenomgripandeförsta den som
innebar radhälften l970-talet. Dengenomgick under andra orteratt enav

näringslivdomineratproduktionsanläggningarfick uppleva ortensatt som
ekonomiskaförutsättningarna för denned. Därmed komläggaskom att

vidtaförändras. Staten tvingadesradikaltiutvecklingen dessa orter att
ioffentliga åtgärder harför lösa problemen. Dessaåtgärder stor ut-att

investeringar i infrastruktur skapasträckning inriktats på att nygenom
sikt.ekonomisk utveckling på längre Insat-förförutsättning gynnsamen
föremål förregion blivitpåbästa exempleti Bergslagen är det en somserna

satsning.sådanen
konjunkturupp-internationelltföljdes genereradedendet andraFör

inflyttning tillrelativt starkinleddes 1983 några år medgången enavsom
animerad politisk debatttillStockholmsregionen. upphovDetta engav

företagslokaler ochförsörjning med bostäder,Stockholmsregionensom
avvägningenfokuserai grad närDebatten kom högtransportleder. att mot

huvudstadsregionen och andrainfrastrukturinvesteringar mellandet gäller
därförinriktning många menadefick dennaregioner. Debatten attatt

betydelse på deni infrastruktur skulle avgörandeinvesteringardagens
politiskgeografiska centralekonomiska tillväxtens Enframtida mönster.

ekonomiska expansio-undvika huvuddelen denmålsättning attatt avvar
till Stockholmsregionen.framtiden förläggsinen

Sverigeföreställningen påtredje innebar är vägdetFör attattom
informations-industrisamhälle till och kunskaps-frånomvandlas ett ett

investeringarriktas denintresset komsamhälle, mot typattatt somav
innebarsamhället. begreppetprägla det Dettakommer attantas att nya

problemställningarkompetensförsörjning modeord. Centralablev ett nytt
fördel-dimensionering regionalautbildningssystemets ochblev därmed

kommunikationssystemets kapacitet, utsträck-ning ochtransport-samt
innebörden iinnebar därför ocksåsammansättning. Debattenning och att

omfattatutvidgades från tidigare endast hainfrastrukturbegreppet att
investeringar,omfatta socialainvesteringar till ocksåfysiska ut-att som

inforrnationsspridning.bildning och
starkainfrastrukturkapital egenskaperfjärde tvåhardetFör som ger
gällercentral roll, detoffentliga myndigheter skall spela närförskäl att en
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försörjning infrastruktur.samhällets med första infrastrukturFör det är en
effekter.källa till innebär investerarDet den i infrastruk-externa att som

förhindrahar svårt avkastningen investeringenpå tillfallerocksåtur att att
andra aktörer. Något leder till underinvesteringar i infrastruktursom om

investeringar till marknadendessa helt överlåtes Den andra egenskapen
efterfrågan infrastruktur förstär på uppstår i samband med denatt att

finns tillgänglig. innebär i fallDetta marknaden många inte förmåratt ge
signaler vilka infrastrukturinvesteringarrelevanta långsiktigtärom som

samhällsplaneringlönsamma. Genom kan viss osäkerhet och otillräcklig
information undanröjas. infrastrukturinvesteringarPå detta blirsätt ett

initiera utvecklingsförloppmedel stödja ekonomiskaochatt

Scenariernas investeringsförlopp
lnvesteringsmönstret mittensedan 1970-talet kännetecknatshar attav av
investeringsvolymen samtidigt maskininvesteringarnasökat be-svagt som

figur framgårtydelse ökat. 16 investeringsuppgångenAv konjunk-att som
i förstaturuppgången skapade, hand återspeglade ökade maskininveste-

ringar. Konjunkturuppgången förstärkte därmed utvecklingsmönsterett
inleddes hälftenunder andra l970-talet. konjunkturupp-Trotssom av

har investeringarnagången de kommunala i byggnader och anläggningar
fortsatt minska. Däremot har de statliga investeringarna i byggnaderatt
och anläggningar varit stabila mittensedan l970-talet.av

Bruttoinvesteringarna den variabel uppvisarär variatio-de störstasom
scenarier jfr.mellan LUs tabell 2 och tabell 3. alternativetItrenerna

"tillbaka till kostnadskrisen beräknas iBNP med genomsnittväxa 1.1

Figur 16: Bruttoinvesteringar i byggnaderoch anläggningar fördelat efter huvudman
bruttoinvesteringar i maskiner, 1970- 1987 Långtidsutredningensalterna-samtsom

tiv för 1987-2000.
årsMiljarder kr, 1980 Priser

Se T. R. Lakshma-t.ex. áPrognosInfrastructure andnan, enl LU90
economic transforma- llllllllllMaskiner,Workingtion", CERUM samtligaPaper 1986:23, Umeå. üIülBostâder,2 innebär inteDetta att en samtligaobegränsadutbyggnadav IlllIIlIBPrivatainfrastrukturen automa- bygg anl0medförtiskt ökad eko-en

UIlDKomrmnalatillväxt. Jfr.nomisk P.A.
311bggg oT.Elhanceand R. Laksh-

"Infrastructure- Illlllllllstatligamanan,
anlD999Production Dyna- 0system lmics in Indian Econo-the 1975 1980 1985 1990 1995 2003

Workingmy, CERUM
1986.22,Report Umeå. 19741971- interpolerat
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investeringsvolymen beräknasunder 1990-talet,år trots attprocent per
enligtdärför, dettaTillväxten kommerperioden.underkonstantvara
till radikalascenario lederkonsumtionsdriven.bli Dettaalternativ, att

Omvandlingenproduktionssystemet.istrukturförändringar det svenska
etablerade verksamhe-utslagningsig i betydandekommer att yttra aven

kännetecknasfortsätta expanderaförväntasområdenDe attter. av ensom
ekonominikapitalintensitetenblirkapitalintensitet. Resultatetlåg att

frånminska 20beräknasandel BNPInvesteringarnasreduceras. caav
jfr. figur 17.år 20001987 till 17 procentprocent ca

produktionssystemetomstrukturering i svenskadetomfattandesåEn
innebär öka detkostnadskrisen kommertillbaka tillalternativet attsom

regionerna.i drabbaderegionalpolitiska insatser debehovetupplevda av
fall drabbasi detta påkommerregion BergslagenEn nytt att avsom

industrisektorregioner medstrukturproblem. Andraallvarliga storen -
Älvsborg kom-Skaraborgs länSmåland, ochBlekinge,Västernorrland, -

politik för dessapåverkaBergslagsproblem. Endrabbas attatt avmer
in-betydandeutvecklingsförlopp krävakommerlångsiktigaregioners att

iinvesteringsutvecklingenberäknadei infrastruktur. Denvesteringar sce-
för sådanknappastkostnadskrisentillbaka tillnariot utrymme enger

Omfattningen på strukturom-infrastruktur.investeringarna iökning av
minska, vilketkapitalstocken kommerivandlingen innebär stället attatt

försämras.infrastrukturkapitaletkvaliteten påinnebärsannolikt också att
itillväxtenhögkonjunkturen beräknasscenariet denI permanenta

förut-tillväxttaktår. Dennai genomsnitt 2.5tillBNP uppgå procent per
beräknadeår. Detmed 3bruttoinvesteringar ökar procentsätter att per

i dettainfrastrukturinvesteringar med andra ord störreför ärutrymmet
Samtidigt måste detkostnadskrisen.tillbaka tillfall i alternativetän

förhållandevis jäm-investeringsökningen lågäremellertid konstateras att

Långtidsutred-1970-1987BNPBruttoinvesteringarnas andel samtFigur l7: av
alternativ lör 987-2000.ningens

Procent

24-

18-

IIIIIIIYIIVIIII 1985198019751970
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investeringsvolymenfall förväntas växai dettaBNP. Ifört med tillväxten
andelinvesteringarnasDärför beräknassnabbare BNP.20 än avprocent

Bruttoinvesteringarnas andel BNPfrån till 21.5öka 20BNP procent. av
figurnivå 1977 17.2000fall åri dettakommer att somvara samma

2000årbruttoinvesteringarnas andel BNPAlternativet innebär att av
fallet påberor1970. så ärprocentenheter lägre Attänförväntas någravara

Tjänsteproduktionenomstruktureras.ekonomin förväntassvenskadenatt
huvuddriv-fungerakapitalintensitet förväntasindustri med lågoch som

ekonomiska tillväxten.krafter bakom den
kapitalintensi-med lågomstrukturering verksamheterTrots denna mot

anmärkningsvärt låg.bruttoinvesteringariförväntade tillväxtendenärtet
60investeringsvolymen1988 nästanperioden 1983-Sålunda underväxte

alternativeti enligttillväxten BNPTrotsBNP.snabbare än attprocent
underförväntas bli likahögkonjunkturen" storden permanenta som
sjun-investeringsvolymeniökningstakten1988 beräknasperioden 1983-

Även investe-alternativ kommer såledesi detta25ka med nästan procent.
drivkraft den ekono-bakomunderordnad rollringarna spelaatt somen

modernise-gällerför insatser, detnärtillväxten.miska Utrymmet attstora
begrän-andra ordmedinfrastruktur bygga ärbefintlig samt att ny,uppra

maskininvesteringarna kommerförefaller förutsättaAlternativet attsat.
investerings-antagandendominerande roll. LUsspela alltatt omen mer

omfördelningförinte någotutvecklingen sålunda utrymme avengesynes
infrastrukturinvesteringar.ökadekapitalanvändningen mot

ingårbruttoinvesteringar. dessaIbehandlar enbartVårt resonemang
inkluderasVidarebefintliga kapitalstocken.depreciering deninte en-av

iinvesteringarMarknadsinvesteringar, ochFoUinvesteringar.realadast
investering-hjälp dessatill del medhumankapital ingår inte. Det är stor av

framtiden.främst förnyas inäringslivetar som

utvecklingför regionalInfrastruktur
fysisk infrastrukturofta trans-infrastrukturbegreppetMed sommenas

infra-emellertidår harUnderkommunikationssystem.och senareport-
fråntjänsterUtbudetinnebörd.vidaregivits alltstrukturbegreppet aven

utbu-socialvårdssystemetsjukvårdssystemet, samtutbildningssystemet,
infrastrukturkommit betecknasocksåservice harkulturell attdet somav

offentligadelar denperspektiv innebär detekonomiskt attUr avett
infrastrukturinvesteringar.betraktaskonsumtionen kan som

kommunikations-ochemellertidsigskiljeravseenden transport-l två
Odel-nämndesinfrastrukturövrigafrån de typer ovan.somsystemen av

innebärDettainvesteringarna större. atti ärorörlighetenbarheten och
geografisk bundenhetbetydligt starkareinfrastruktur hardenna typ enav3Inom EG har analysen resultatOdelbarheten är attinfrastruktur. ettde andrasig avbaserar på så- än typernaett avsom

infrastruktur-dant brett fleraregion mellanellerinomutbyggnaden transportsystemett enavgenomföns. EECbegrepp iresulteraskallinvesteringar de nyttettförutsätterregioner stora omInfrastructure Group
parkerings-ofln- i broar,"The Contribution investera vägar,sålundamåsteMantransportsystem.

jiaslructurc Regionalto fall detkanI andravägbundetfrågadet är system.platser ettomomm. m.Development Luxenbo- jämvägsstationer, hamnar,järnvägsspår,investeringar ifråga1986. omvaraurg
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parkeringsplatser,flygterminaler,landningsbanor, hangarer,kajplatser,
tillolika investeringar kopplade varandra,tillfartsvägar Dessa ärosv.

itill kapaciteten ökarvarför investeringar leder ett transportsy-attsom
följdinvesteringar Dennamåste göras.medför betydande typattstem av

fysiska strukturerna har långorörlig grund deinfrastruktur påär att enav
livslängd.

kommunikation i egenskaperInfrastruktur för har settstort samma som
emellertid iakttas, det gällergradskillnad kan närEntransportsystem.

iKommunikationssystem haroch orörlighet.infrastrukturens odelbarhet
lika storskaligintelika livslängd eller behöverallmänhet inte lång vara

tekniskaårtiondena har denUnder de ut-senastetransportsystem.som
möjligheter förtelekommunikationsområdetvecklingen inom öppnat nya

för kommunikation be-lösningar. Infrastrukturförhållandevis småskaliga
mottagningssta-växlingsstationer,satelliter,kablar,står antenner,av

datorkommunikationscentraler,tioner, m. m.
förinfrastrukturen och kommu-regional synpunkt spelarUr transporter

utvecklingsmöjligheter. Tillgången påför regionsnikation viktig roll enen
för människor verk-förutsättningar ochinfrastruktur bestämmersådan

förbindelser regioner.upprätthålla med andrai regionsamheter atten
fördärför avgörande betydelseinfrastruktur hartillTillgången sådan enen

långsiktiga utveckling.regions
kommunikationssys-ochinterregionalaInvesteringarna i det transport-

kronormiljarder1985 till drygt 62perioden 1974-uppgick undertemet
interregionala järnvägar,iinvesteringar vägar,beloppDetta postter-avser

inklu-telekommunikationsanläggningar. Däremotminaler, flygplatser och
geografisktinteutrustninginvesteringar i maskiner och ärintederas som

infrastrukturen. denegentliga Underdenbunden på sättsamma som
ihalvering investeringarna vägarperiodenaktuella har närmast aven

telekommunikationeriinvesteringarna nästaninträffat. Samtidigt har
telekommunikationeroch investeringar iVäginvesteringarnafördubblats.

investeringarna i kommu-totalafor 90 detmellan 80 och procent avsvarar
jfr. figur 18.nikations- och transportsystem

infrastruktur fortgåendeinvesteringarna ifigur 18 framgår ocksåAv att
ungefärinvesteringsvolymen 30Sålundafrån 1975 till 1983.ökade var

konjunk-Samtidigtsistnämnda tidpunkten. medvid denstörre attprocent
iinfrastrukturinvesteringarnabörjadeinleddesturuppgången transport-

i omfattning.kommunikationssystemet minskaåteroch att
i infrastrukturinvesteringar harsamtliga60 dessaNärmare procent av

i figur 19.och GKLMstorstadsregionerna. ABC, NOPRiskett de tre
befolk-samlade andel landetsungefär regionersdessaDetta motsvarar av

förändringarnauppvisar överregioner också de störstaning. Dessa tre
riketsregionens andelStockholm Uppsalatiden. Sålunda ökade av-

1978-1982. Underkraftigt periodeninfrastrukturinvesteringar under
till 30från 20regionens andel knapptfemårsperioddenna procentsteg

investe-Beloppet avserminska-konjunkturuppgångenefterföljandesamband med denIprocent. ringarna i 1980 priser.års
25 För Västsve-1985 låg underandelen, så dende sedan procent.straxatt Uppgifterna har hämtats

forsknings-från ERUsRegionensGöteborgsregionen, detrige, inklusive är mönstret motsatta.
projekt Offentliga resur-tillfrån 24 1977 någotinvesteringarna minskade knapptandel procentav infrastrukturinve-försersedankonjunkturuppgången1983. samband medI15 steringar".över stegprocent

1985.till 20andelen nästan procent
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Figur 18: 1nfrastrukturinvesteringar i Sverige, 1974- 1985.
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framgår geografiskatabell 6 den fördelningen infrastruktur-Av att av
investeringarna förhållandevis olika fördelningenväl denmotsvarar av

befolkning.rikets StockholmsregionensNorrlands och andel infrastruk-av
turinvesteringarna överstiger emellertid befolkningsandel.deras närlig-En

förklaring till förgande detta kan Stockholmsregionens del regionens,vara
efter förhållanden,svenska höga befolkningstäthet.extremt

Skillnader i befolkningstäthet och tillkan orsak Norr-yta attvara en
förhållandevislands andel hög. höga andelenär Den uteslutandeär ett

investeringarna i järnvägarresultat och förhållandevisvägar äratt storaav

1985fördelat på regioner.i infrastruktur 1974-19: investeringarFigur
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infrastruktur.olikainvesteringar ii typerGeografiskt mönster avTabell
Befolk- InvånareSamtliga1985infrastrukturinvesteringar 1974-MedelandelLäns- av nings- pergrupp kmandelTele-Postter-Flyg-Järn-Vägar

kommu-minalerplatservägar
nikation

3696381214ACBD 657643139YZ 135212530534614ABC 14
127663097XW 2510lOl05ll ll lSTU 5520191719361621NOPR
301510944913DEFHl 60161315821612GKLM

telekommunikationeriinvesteringarna mot-andelNorrlandsmedan av
samladeandel deNorrlands högabefolkningsandel.regionens avsvarar

utslagtolkasjärnvägsområdet kan ettochinom väginvesteringarna som
utbredning.geografiskaregionens storaav

in-samladelandetsandelförhållandevis högaStockholmsregionens av
koncentra-utslaghandförstai storinfrastrukturi är ettvesteringar av en

Stockholmsre-regionen.tilltelekommunikationeriinvesteringartion av
telekommunikationeriinvesteringarnasamladeandel de vargionens av

befolkning.landetsregionens andelhögre än50sålunda nästan procent av
förstadetFörförhållanden.tvåförklaraskanandel repre-högaDenna av

befolkning pålandetsfemtedelmedStockholmsregionen, enavensenterar
kontaktintensiva verk-koncentrationmedochbegränsad stor avyta en

telekommunika-förmarknadkrävandeochstörstalandetssamheter, mest
teletjänster först introdu-i allmänhetblirResultatettionstjänster. att nya

växlar, över-UtbyggnadenStockhomsregionen. typeri avnyaavceras
i dennaförst0rdmed andraskerkablartillgången typer osv.avnya

telekommunika-andelStockholmsregionensblirResultatetregion. att av
snabbmedperiodenunderspeciellt högablirtionsinvesteringarna en

varitnågottelekommunikationsområdet,inomutvecklingteknisk som
årsperioden.10- 15denfallet under senaste

i detcentralpunktenStockholmsregionenandradet representerarFör
i Stock-detinnebärDettelekommunikationsnätverket. attnationella

telekommunika-ifunktionernationelladelholmsregionen placerats en
inomStockholmsregioneniinvesteringarnabörDärmedtionssystemet.

befolkning.riketsregionens andelöverstiganormaltområdedetta av
gällermarkerad detnärnodfunktion är ännunationellaStockholms mer

i riketinvesteringarnahälftenUngefärpostdistribution.flygtrafik och av
Stockholmsre-tillkoncentreradeocksåområden ärbådainom dessa

gionen.

infrastrukturBehoven av
behovenstrukturomvandling förändrasrelativt snabbmedperioderI en

omvandlingsådaninnebärförsta attdetFörinfrastruktur. samman-enav



sättningen de transporterade förändras. Sedan mitten 1970-av varorna av
talet har det sålunda skett kraftig förskjutning från medtunga etten varor

förädlingsvärdelågt till lättare med högt förädlingsvärde. Dennaettvaror
vridning i produktsortimentet har bidragit till fortgående ökning ien
lastbils- flygtransporter,och medan jämvägs- och sjötransporter utvecklas

Sålunda transporterades år 1970 endast 31svagt. svenskprocent exportav
Årlastbil flyg.med och 1985 hade andelen ökat till 55 Skulleprocent.

utveckling fortsättadenna kommer lastbil flygoch förståatt transporterna
minst sjuttio svensk i slutet l990-talet. Mönstretprocent exportav av av
likartat för importen.är De långsamma transportmedlens marknadsandel

decennierhar på två halverats. Flyg och lastbil för två tredjede-svarar nu
importenlar den svenskaav

För det andra har de ökade flexibelkraven på specialisering inom
industriproduktion inneburit Företagens krav på haratt transporterna
ökat. Därmed har också deras krav infrastrukturenspå kvalitet ökat.
Infrastrukturen de järnvägar, flyg,vägar, elleroavsett postom avser-
telekommunikationer måste ha kvalitetsådan informa-ochatten varor-
tion kan levereras vid exakta leveranstidpunkter och med hög säkerhet.

litaFöretagen måste kunna på informationoch kan levereras tillatt varor
tidpunkterbestämda ioch oskadat skick.
tredjeFör det kännetecknas strukturomvandlingen informations-attav

hanteringen i omfattning iväxer näringslivet. FoU-intensiteten i företagen
ökar, marknadsbearbetningen intensifreras, flexibilitetenden ökade i pro-
duktionsprocesserna ställer ökade krav informationpå Strukturom-osv.
vandlingen innebär sålunda informationsflödena inom och mellanatt
företagen växer snabbt. Behovet infrastruktur stödjer kommunika-av som
tion därmed.växer

Ovanstående omvandlingsprocesser förväntas fortsätta nittio-undertre
talet vilket långtidsutredningens framtidsalternativ kom-oavsett av som

realiseras. informationsströmmarnaDe ökade inom ochatt mellanmer
företag innebär ökat behov infrastruktur stödjer kommunika-ett av som
tion. fortgåendeEn frånövergång lite förädladeoch till lättatunga varor
och högt förädlade innebär på motsvarande behovetsätt attvaror av
infrastruktur för och flygtransportervägtransporter kommer fortsättaatt
öka.

ekonomiskaDen strukturomvandlingen kommer sålunda resultera iatt
efterfrågan infrastrukturpå förskjuts från infrastruktur föratt varutrans-

infrastruktur för informationshantering, från sjöfart järn-porter ochmot
flyg.väg och Med vridning i efterfråganvägar denna på infrastrukturmot

följer samtidigt det geografiska i förändras.mönstret behoven Dåatt
storstadsregionema i vissa avseende leder den omnämnda struktur-
omvandlingen förändras på kort sikt efterfrågan isnabbast dessa regioner.

långsiktigt perspektivI kommer det ske motsvarande vridning iett att
ibehoven andra regioner.

uppsättning infrastrukturDen efterfrågas vid given tidpunkt ärsom en5För fördjupad analysen foruttryck situationanvändarnas aktuella och deras strategiskaettFörändringdenna avav seÅke E. Andersson och ambitioner. Den efterfråganaggregerade aktuella infrastrukturservicepå
Ulf Strömquist, K-sam- därför främstuttrycker etablerade verksamheters kortsiktiga intressen ihäl/etsframtid, Stock-

nuvarande lokaliseringar. efterfråganholm 1988. Denna beaktar därför inte infra-
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offentligasför detl-luvudargumentetlångsiktiga karaktär. en-strukturens
Infra-effekt.utvecklandelångsiktigharinfrastrukturär att engagemang

därföraktivitet,ekonomisktill uppkomstenbidrakanstruktur nyav
efterfrågankortsiktigadenheltinvesteringspolitik styrsskulle avsomen

regional koncentra-tillbidrarinfrastrukturinvesteringarnatill enleda att
tion.

Infrastrukturförsörjningen
infrastrukturförsörjningen är attplaneringenoffentligamed denMålet av

åliggaGenerellt kan det sägaseffekten.utvecklandelångsiktigabeakta den
infra-interregionalmedförsörjningentillgodoseriksdagochregering att

debakgrundskerkommunikation. Detta motoch avförstruktur transport
affärsdrivan-ochmyndigheterinfrastrukturiinvesteringarförplaner som

konti-reviderasinfrastrukturprojektUppsättningenredovisar.verkde av
projektuppsättningsådanEnaifarsverken.ochmyndigheternanuerligt av

aspek-tvåbeslut beslutDettaförriksdagregering ochför avserföreläggs
projektetställning tillriksdagregering ochskall taförsta omdetFörter.

skallprojektetform ellermodifieradellerföreslagengenomföras iskall om
aktuelladethurriksdag avgöraregering ochskallandradetFörförkastas.

finansieras.skallprojektet
betraktasfinansiering, kanprojektetsbeslutet, somsistnämndaDet om
infrastruktur-infrastrukturpolitik. Allaregeringensmanifestation aven

riksdag.regering ochiefter beslutinteemellertidfinansierasinvesteringar
mindrealltkännetecknatsutvecklingen atthar1980-talet enUnder av

statsbudgeten.viafinansierasinfrastrukturiinvesteringarnaandel av
infrastrukturinvesteringar-iförändringarkonsekvensdelsärDetta aven

finansieringssätt.valetkonsekvenssammansättning, dels avavennas
infrastrukturtelekommunikationernassjuttiotalet harmittenSedan av
infrastrukturiinvesteringarnatotaladeandelväxandeförsvarat aven

dessa30genomsnitti procentåttiotalet harUnder18. avjfr. figur ca
betydligtandel ärstatsbudgeten,finansierats överinvesteringar somen

figur 20.jfr.infrastrukturför andralägre än typer av
mit-sedangradvis reduceratsfinansieringsansvarSamtidigt har statens

andelväxandeEninfrastruktur.för allal970-talet avtyper avten av
ordi-denvid sidansålundafinansierasinfrastruktur,iinvesteringarna av

ordina-medlnfrastrukturinvesteringarfigur 20.jfr.statsbudgetennarie
Underändamål.för andrautgiftermedkonkurrerarstatsbudgetsmedelrie
priori-förhållandevis låggivitsinfrastrukturinvesteringarår har ensenare

sänkningallmänsålundadetskedde1970-1986periodenUnder entet. mellan° Samspelet myn-tillordinarie anslagen transportsys-frånstatsbudgetmedel deförnivånav regeringskerochdigheteranvändningenökadeställetItelekommunikationssystemet. avoch kontinuer-formitemet ettav
informationinfra- ligt utbytestatsbudgetmedel,extra-ordinariefinansieringsformer; avandratre medsambandi att enreguljärafrån denlånvinstmedelackumulerade samtstrukturorganens projektuppsättning utar-

olikamellanskiljer sig åtFinansieringsprofilen typer emellertidDet ärkapitalmarknaden. betas.
arbete ärförst dettanärtelekommuni-förinfrastrukturiinvesteringarnaMedaninfrastruktur.av regeringochfärdigt somvinstmedelackumuleradefinansieratsharheltårunderkationer av ställ-formelltsenare riksdag tar

väginvestering- tillandelen ning planen.minskadedenkapitalmarknaden, ärlån påoch av
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ordinarie statsbud-finansierade medinfrastrukturFigur 20: investeringar iAndel av
getmedel.
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förstastatsbudgetsmedel i handordinariefinansieras med ettar som
varitstatsbudgetmedel har växandeextra-ordinarieföruttryck att en

infrastrukturinvesteringar. Den ökadeförfinansieringskälla denna typ av
finansieringsformer bidragit tillicke-reguljära haranvändningen attav
infrastrukturinvesteringar. Samtidigt in-förfinansielladetöka utrymmet

för planmässig utbyggnadutvecklingnebär denna utrymmetatt aven
infrastrukturen reduceras.

också deti finansieringsfrågor påverkarFörändringarOvanstående re-
påverkasinvesteringsverksamheten. Hur detta mönsterigionala mönstret

tillfinansieringsformer kommericke-reguljäravilkabestäms an-somav
infrastrukturen under detfaktiska utbyggnadenvändning. Den senasteav

regionalaför diskussion hur det mönstretunderlagårtiondet avenger
finansieringsformer.förändringarna ipåverkas av

infrastrukturomfördelningen mel-perioden haraktuellaUnder den av
befolkningen.omfördelningenvaritregioner snabbare änlandetslan av

Sverige tillsammans medformentagit sigOmfördelningen har attav norra
infrastrukturutrustning, medan de södrasinökatStockholmsregionen har

Utvecklingen har sålun-fått minskade tillgångar.delarna haroch sydöstra
infrastrukturinvesteringarna. depolarisering Eninneburitda avaven

haftregioner dentillsammans med deexpansiva regionerna harmest som
infrastrukturkapital.tillskottetfåttutvecklingen det störstasvagaste av

offentliga planeringendenkonsekvenskan betraktasDetta attavsom en
försvagats.infrastrukturuppbyggnadenav

investeringarnaStockholmsregionen resultati ärUtbyggnaden attett av
regionen.kraftigt i Då dessatelekommunikationer ökatinfrastruktur föri

finansierats via statsbudgeten harmarginelltinvesteringar harendast ut-
principer. Stock-marknadsekonomiskaeftertill del skettbyggnaden stor

medcentrala nod ochtelekommunikationsnätverketsholmsregionen, som
telekommunikationstjäns-förexpansiva marknadenochden största mest
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lönsam-ochintressantavarit landetsgångna åren mestunder deharter,
telekommunikations-föri infrastrukturinvesteringarförmarknadmaste

Stockholmsregio-tillbidraförväntasinvesteringar kan atttjänster. Dessa
gällerdetnärlandetregioner iframförförsteg andra permanentasnens

telekommunikationstjänster.tilltillgång
föruttrycki första handSverigei ettlnfrastrukturtillskottet varnorra

i dennainvesteringarnajärnvägar. Dei ochinvesteringar vägar storastora
ekono-landsdelensSverige återspeglariinfrastruktur svagatyp norraav

riksgenomsnittetöverstigerarbetslöshetutveckling. Medmiska somen
förföremålvaritdennafrån regionen harfolknettoflyttningoch aven

Tillinsatser.regionalpolitiskaarbetsmarknadspolitiska ochspeciella en
vilkajärnvägari ochinvesteringar vägarantagit formendel har dessa av

infrastrukturinve-statsbudgetmedel. Attextra-ordinariefinansierats med
järnvägsinfra-ochbetingades väg-inriktningfick dennasteringarna attav

dettaplaneringsmöjligheter Iär störst.därområden,destruktur är statens
telekommunikations-inomannorlundavarit heltsituationenavseende har

området.
fåttSverigeStockholmsregionen ettsåvälfaktumDet norraatt som

förutsättningarregionerstvåinte dessainnebärinfrastrukturtillskott att
docklikartat Det ärsätt.utvecklas påmöjligheterframtidens ettmötaatt

infrastruktur, såsom vägarformeräldretillskottsannoliktinte att avav
tillskottutvecklingsmöjligheter ettjärnvägar, skaparoch avsomsamma

telekommunika-förinfrastruktursåsominfrastruktur,former avnyare
styrkerinfrastrukturformerna etti äldreinvesteringar detion. Medan av

relativtunderstödjer långsamma transportertransportnät av varorsom
telekommunikationinfrastruktur föriinvesteringarstödjeroch personer,

kommunikation.personligoch

infrastrukturförsörjningFramtidens
angivits i Lång-utvecklingsförloppekonomiskanationellaUtifrån de som

direktinteinfrastrukturiinvesteringarnascenarier kantidsutredningens
investeringar kommerdessa attemellertidkanhärledas. Det antas att

fall innebärbruttoinvesteringarna. I såpå sättutvecklas somsamma
infrastrukturiinvesteringarnakostnadskrisentilltillbakascenariot att

standardeninnebärkapitalförslitningen. Dettaunderstiga attkommer att
Sannoliktminskas.denstorleken påoch/ellerförsämrasinfrastrukturpå

infra-i äldresig uttryckutveckling typerattsådankommer att ta aven
standardfår allt sämreochjärnvägar vägarhamnar,struktur en-- förinfrastrukturinfrastrukturmodernutbyggnadensamtidigt avsom -

l980-talet.undertakti lägre änfortsätter,telekommunikation änom- sannoliktalternativskulle dettaperspektivregionaltBetraktat ettur
järnvägarnedläggningshotadenedläggning samtforceradinnebära aven

Stor-utanför europavägsystemet.vägstandardförsämradmärkbarten
interegionernaifall lida vägsystemetiskulle dettastadsregionerna attav

få ned-upplevasannolikt skulleSverigespecielltmedanbyggs ut, norra
investe-landetSpridningen överjärnvägsförbindelser. utläggningar avav

alternativ gå långsamt.enligt detta attinfrastruktur kommerringar i
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investeringarDenna kommer, på skillnader igrund lönsamhettyp av av
mellan olika regioner, under 1990-taletäven koncentreras till storstads-att
regionerna.

Scenariet den högkonjunkturen visst förpermanenta ett utrymmeger
fortsatt utbyggnad infrastrukturen. vilka regionerl detta kommer atten av

ske bestäms vilka drivkrafter kommer infrastrukturut-präglaattav som
byggnaden. Förutsätts utvecklingstendensema från 1980-talet förstärksatt
och reguljära kapitalmarknadenden kommer för fleranvändas alltatt att

infrastrukturinvesteringar så kommer dessa koncentreras tilltyper attav
storstadsregioner och andra expansiva regioner. ekonomiskaDen snabba

befolkningsmässigaoch expansionen i storstadsregionerna under åttiotalet
regionergör dessa i underförsörjdadag genomfartsvägarär på ochatt

järnvägar. förhållandevisDe investeringarnasmå i dessa infra-typer av
struktur i storstadsregionerna under 1980-talet har bidragit till den upp-
komna situationen. Detta utifrångör marknadsekonomiskt betrak-att ett

framstårtelsesätt ökade järnvägsinvesteringaroch iväg- storstadsregioner-
lönsamma.mestna, som

sådan utveckling, innebäraEn skulle förutsättningar för fortsattatt en
expansion i storstadsregionerna skapades. Senare erfarenheterårs tyder på

statsmakterna kommer utnyttja sina möjligheter till inves-att att att styra
teringar i och järnvägar tillvägar andra regioner. Därmed kommer dagens
utvecklingsmönster fortsätta. förhållandevisEn andel ochväg-att stor av
järnvägsinvesteringar förväntaskan bli kanaliserade till problemregioner i
avsikt förbättra utvecklingsförutsättningar för dessa regioner.att

Möjligheterna investeringarna i infrastruktur för telekommuni-att styra
kationer mindre. Visserligenär har regeringen formella möjligheter att
formulera krav på Televerket beaktar regionalpolitiska aspekter i sinatt
investeringspolitik. möjligheterTeleverkets i praktiken uppfyllaatt en

målsättningsådan begränsas förTeleverket internationelläratt utsattav
konkurrens inom sina lönsamma förverksamheter. Utrymmetmest att

investeringarTeleverkets blir därmed begränsat såvida inte ärstyra staten
beredd finansiera investeringarsådana direkt statsbudgeten.över Enatt

satsning förutsättersådan regeringen långsiktig regionalpo-påatt satsar en
litik, i vilken infrastrukturinvesteringar centralt element.utgör ett
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obalansregionalpolitik ochNationell

tillväxttaktenekonomiskamellan densambandentydigtingetfinnsDet
riktning-ochStyrkanobalansen.mellanregionaladenomfattningen påoch

tillväxtenomvandlingenstrukturelladensambandet bestämsi somaven
exempelvistillväxttaktökadinnebar1960-talettill. Underupphov enger

ökningarbidrogdettaökade. På sättprimämäringamafrånavgångarnaatt
ökade.mellanregionala obalansentill dentillväxtenekonomiskai den att

ökning i denDenvarit densituationen1980-talet har motsatta.Under
i börjankonjunkturuppgångenföljde påekonomiska tillväxten avsom

Huvudor-mellanregionala obalansen.minska dentillbidrogåttiotalet att
negativainnebar detkonjunkturförbättringen atttill dettasaken attvar

för lättade.industrinomvandlingstryck utsattvarsom
regionaladetfram till slutsatsenlederi attDiskussionen denna rapport

på-avseende, kommeri1990-talet detta attunderutvecklingsmönstret
tillväxtenekonomiskaDenutvecklingsmönster.1980-taletsminna om

mellanregionalapå denpositivt inflytandesålunda utövaförväntas ett
balansen.

obalansenregionalaDen
kostnads-kostnadskrisen ledertilltillbakascenariotI ogynnsamen

försva-konkurrensförmågainternationellanäringslivetstillutveckling att
industrin ökar. FöretaginomomvandlingstrycketblirResultatet attgas.

situ-dennalönsamhetsproblem. Iioch hamnarmarknadsandelarförlorar
nedlägg-ochUppköpstrukturrationaliseringar.tillföretagenation tvingas

möjligt dessarationalisering. Det är attsådanaspekterningar tvåär av en
konkurrensförmåga.näringslivetsförbättratillsikt bidraråtgärder på att

minskar.sysselsättningenemellertidbliruppnå dettaför attPriset att
periodenskedde undervadjämföras medkanUtvecklingsmönstret som

indu-sysselsättningen inomminskadeperiodUnder denna1982.1976-
165000d.strin med 18 procent, personer.s.v.

deföljer sålundaindustrininomomvandlingstryck attökatMed ett
regioner kommerDessaindustriregioner ökar.återiregionala problemen

tillbakascenarietarbetslöshetiökningdendelförstå somstoratt aven
blirutvecklingenregionalai denindikerar. Motpolenkostnadskrisentill

indu-förhållandevis litenmedregionalastorstadsregioner och centra en
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Förväntadeförförutsättningar denregioner finns detstrisektor. l dessa att
bäraskall kunnakunskapsintensiva verksamheterexpansionen i upp en

tillupphovexpansion i sinfortsatt expansion. Om denna stortur enger
efterfrågantjänstenäringarnasmöjligtbefolkningsökning ocksådetär att

arbetskraftokvalificerad ökar.på
flyttningsströmmeninnebär sålundatill kostnadskrisenTillbaka att

storstadsregioner ochtillfrån industriregionergåpå kommer attnytt
okvalificerad arbets-bristenföljer bl. påregionala Med detta attcentra. a.

bidrar till reduceravilket i sinminskar,kraft storstadsregionernai atttur
offentliga tjänstesektorn.inom denpersonalproblemen

undermellanregionala obalansenscenario denkommerEnligt detta
industriregioner ochmellanframstå obalansnittiotalet stor-att ensom

regio-övrigastorstadsregionerna ochMotsättningen mellanstadsregioner.
omlokalise-till krav påleda ökadeförstärkas. Detta kandärmedkannen

kom-Obalansen kan ocksåfrån Stockholm.statliga verksamheterring av
socialavgifter,differentieradegeografisktfråganaktualiseraatt omma

syfte storstads-investeringsavgifter i bromsaregionalt avgränsade attosv.
tillväxt.regionernas

bidrar tillhögkonjunkturen" skapaScenariot "den ettattpermanenta
Även alternativet den eko-i bärsutvecklingsmönster. detregionaltannat

förhållandevisexpansion.tjänstesektorns Dentillväxtennomiska upp av
näringslivetsemellertidinnebärkostnadsutvecklingenfördelaktiga att

tillalternativet tillbakaikonkurrensförmåga utvecklas ängynnsammare
industrin bliromvandlingstrycket påEffekten blirkostnadskrisen. att

Även i dettamarginellt.förändrassysselsättningen endastvarvidmindre,
fungerastorstadsregioner regionalaochscenario kommer attcentra som

emellertid förhållande-blirmellanregionala obalansentillväxtcentra. Den
sinförmår upprätthålla kon-industriregionernainäringslivetvis liten, då

kurrensförmåga.
högkonjunktu-denarbetsmarknadöverhettadeDen permanentasom

iflyttningsmönsterbefolkningensiförväntas resultera görren" storatt
prioriteringar. Strömmenmänniskorsåterspeglautsträckning kommer att

förväntas fortsätta.storstadsregionerna kanarbetskraft tillkvalificeradav
okvaliñceradrekryteraproblem medSamtidigt förväntas dagens att ar-

servicenivån iinnebäraregioner bestå. Detta kanbetskraft i dessa attatt
offentligainom denytterligare. Problemenförsämrasstorstadsregionerna

tjänsteproduktionen permanentas.
ba-sålunda till dagenshögkonjunkturen" bidrarpermanentaDen att

sådant1990-talet. Ettundermellanregionala balans kan bevaraslanserade
regionalpolitiken prioriteras ned.rimligeninnebärutvecklingsmönster att

Blandlokala problem.i riktasställetUppmärksamheten kommer att mot
intres-interna problem ägnasstorstädernaskommer säkertdessa att stort

funktionssätt, denttjänster, bostadsmarknadensoffentligaUtbudet avse.
före-fall blii såkommersegregeringen,sociala atttransportsystemet osv.

möjligt scenariot dendetför diskussion. På detta sätt ärmycketmål att
framtvingarblir verklighet,högkonjunkturen", detpermanenta enom

storstadspolitik.medveten
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nationellaDen politiken
Slutsatsen ovanstående blir den ekonomiska tillväxtenatt utövarav ett

inflytandestarkt på den mellanregionala obalansen. I den mån den natio-
politikennella påverkar den ekonomiska tillväxttakten så påverkar den

också den mellanregionala obalansen. Som inledningsvis påpekades så
tillväxttaktenpåverkas förstai hand den internationella ekonomiskaav

tillväxten. internationellaDen tillväxten inom vilken denanger en ram
nationella ekonomiska politiken verkar. Jämförs den svenska BNP-tillväx-

med tillväxten inom OECD-områdetten under åren 1976- 1982 finner
den svenska tillväxten endast uppgick tillatt 40 tillväxten iman procent av

OECD-området. Denna skillnad ungefär likaär skillnaden istor som
tillväxten i de två scenarierna. Därav skulle slutsatsen kunna dras, att
vilket scenario kommer realiseras bestäms framgångsrikhurattsom av
den ekonomiska politiken blir. Den förda ekonomiska politiken skulle i så
fall få avgörande betydelse för 1990-talet kommer präglasattom av
mellanregional balans eller obalans.
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