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Förord

Långtidsutredningen 1990 utarbetas inom Finansdepartementets struktur-
politiska utredningenenhet. I samband med har antal specialstudierett
genomförts. publicerasHuvuddelen dessa bilagor till utredningensav som
huvudrapport.

Föreliggande bilaga har utarbetats docent Lennart Ohlsson. I denav
diskuteras kunskapsbildningens strategiska betydelse för strukturfornyelse

tillväxtoch 1990-talet. Framförunder allt analyseras högskoleutbilda-var
teknikerde, och ekonomer, sysselsätts. Mot bakgrund framtids-ettav par

scenarier för näringslivet diskuterasdet svenska tjänste-sedan behovet av
olika utbildning.män med Analysen baseras på genomgångtyper av en av

teknologiska funktionellasektorernas och egenskaper.
Studien initieratshar långtidsutredningen och statsråds-gemensamt av

beredningen.
för lángtidsutredningens bilagor for bedömningarAnsvaret och de de

innehåller vilar respektive författare.på den kommandeAv huvudrappor-
framgår bilagorna ihur utredningensanvänts arbete.ten

Finansdepartementets kontaktman varit kanslirådethar Urban Karl-
ström.

i februariStockholm 1990

Lars Heikensten
Departementsråd
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Inledning

Bakgrund
BNP/capi-tillväxt i ochhaft långsam BNPSverige under 1980-talethar en

efter devalve-industriländer. under årjämfört Endastmed andra ettta par
medförde kapa-tillväxten hävdad. Dessa1981 och 1982 blevringarna att

påtagligt relativt främstekonomini industrincitetsutnyttjandet och steg
trade-förbätt-ofbetingadeeuropeiska länder. Externti andradet terms

stagnationen real-relativa pådenår genomslagetringar dolde ett par av
Åren i svenskavisa takt den1986 1990 tycks docklöner expan-enm. m. -

efter i EG. DettaBNP/capita sackar deni alltmersionen BNP och som
vid starkthögkonjunktur ochfortsatt internationellårundersker enav

arbetskraftsbrist.inflationsdrivande, allmän
utveckling-för inteBNP-tillväxten1990-talet ställs ökade krav påPå att

industri-efter de ledandeBNP/capita halkaSveriges skall komma atten av
resursbild-uppfyllas snabbaretillväxtkrav kanDettaländernas. genom en

arbetskraftenresursanvändning.effektivare Tyoch/ellerning genom en
jämförelse medutnyttjade, särskilt ikapitalstocken redan högtäroch

kapitalstocken hararbetsutbudet ochövriga Bådeförhållandena i Europa.
expansion. Pågående trender tyder påivarit långsamockså stadda atten

i radbli lägreproduktionsfaktorers tillväxt kommer ändessabåda att en
arbetsutbudet. GanskadettaFramför allt gällerindustriländer.ledande

omläggningar till-möjligaemellertidordentliga trendbrott är avgenom
växtpolitiken.

resursbildning-tänja iväsentligt taktenblir1990-talet det såledesPå att
ochmöjliga påverkaförmöjligt de ärhögtså att somsomresursersomen

därvid klarBNP/capita.tillväxt i Detpotential högrehar att envorege en
påi åldersgruppemasnabbare debefolkningen kunde ökafördel ungaom

demografiskaminskatill denbidragaskullearbetsmarknaden. Det att
ifärre ungdomarmedföra hundraberäknatssvacka tusenett parsom

förFramför allt det konsekvensernasekelskiftet.vid är16-24 åråldrarna
försvagningenförrörlighetenyrkesmässigageografiska ochden samt av

motverkas.därvid skulle kunnakunskapskapitaltillväxten i vårt som
troligenkapitalbildningen och kanmateriella behöveriTakten den

investeringssvacka harEfter långi arbetsutbudet.taktenhöjas än enmer
väsentligt. Sannoliktinvesteringarsinaår åter ökatindustrin under senare

industriproduktionenaccelerationennödvändigadock denkommer av
sammansättning ställa krav på klartindustrinsförnyelse attsamt enaven

sammanhängande ök-kapitalbildningstakt under 1990-talet. Denhögre



kapitalintensi-förutsätter delvisarbetsproduktiviteten ökadningen enav
i kapitalbildningen.industrin, vilket takteni delar också ökarallatet av

viktigas-ackumulationen produktiv kunskap detSlutligen behöver av -
tilltroligen höjas i takt. skälimmateriella kapitalet högre Ettännute -

viktig för tillväxtkunskapsbildningen strategiskt denärdetta är typatt av
sambandstrukturförnyelse högt utvecklat land har. Dess näraoch ettsom

resursallokeringsvinster tyder påekonomins inhämtande olikamed av
vinster intimtliten frihandelsekonomiavancerad, dessaI ärdetta. en

posi-sammansättning.utrikeshandelns Detförknippade med är attgenom
specialisering i förhållande till vårainternationella bättretionera vår re-

resursersättningar,faktiska önskade relativaoch våra eller somsurser
lämpligrelativ Genom kun-hög levnadsstandard.Sverige kan nå enen

förskjutasskapskapitalbildning specialisering lägenkan denna mot som
Kunskapskapitaletrelativa levnadsstandard..höjning landetsmedger en av

effekt produktionsvärdet.maximal pådå påanvänds sättett som ger
arbetskrafttillgången utbildad har antydspotentiella betydelse påDen

olikai användningenskillnaderna industrins delarmellande stora avav
teknik,tjänstemän forskarutbildningutbildade. Andelen med naturveten-

högteknologiiekonomi således 20 gånger högre änm. änskap, är merm.
industrier. Vidarearbetsintensivatypiska u-landskonkurrerande, ärinom

vid universitet ochför avlagt grundexamenmotsvarande andel dem som
Även gymnasieutbildadesju intensitetenå gånger högre.högskolor sex

högteknologin jämförti med2,5 gånger högretekniker och ekonomer är u-
inom högteknologinindustri. tjänstemänlandskonkurrerande Andelen är

i industri.ungefär dubbelt hög u-landskonkurrerandeså som
ochHögteknologin i dag omkring dubbelt så många arbetaresysselsätter

vidindustrin.nämnda u-landskonkurrerande Mentjänstemän den ensom
högteknologin hälftenarbetsintensiv industri har barajämförelse med all

framtidajämförelser framgår omkast-arbetskraft. Av dessaså attstor en
sighögteknologins fördel förastorleksrelationerna till skulle medning av

högutbildad arbetskraft.ökning industrins andelbetydandeganska aven
universitet och högskoloremellertid förverkligas barakanDetta om

högutbildade.förmår expandera utbudetatt av

inriktningSyfte och

kunskapsbild-visaSyftet denna bakgrundmed denna är attrapport mot
förnyelsen ekonomin iför strukturella allmänhetningens betydelse den av

fästs därvid vidSärskildindustrin i synnerhet. uppmärksamhetoch
ochhögskoleutbildade teknikers och ekonomers rolleruniversitets- och

forskningspersonalens avgörande betydelse.forskningens och alltmervid
strukturförändringarvilka konsekvenser olika kanbelyserRapporten

näringsli-utbildad arbetskraft iför mycket behövshurkomma att som
strukturförnyelsenligger industriella ochTonvikten i analysen på denvet.

delvis sinanvändning tekniker och ekonomer. Detta harindustrins av
kvantitativtarbetskrafti industrin och kan belysas bättre ängrund dessatt

förklaringoffentlig tjänstesektor. lika viktigprivat En ärbåde och att
visat sigsektor och den sektor haindustrin vår konkurrensutsattaär som



problem med förnya sin sammansättningatt i bl. utrikeshandeln undera.
l980-talet. Den begränsade tidsbudgeten för projektet är anledning-en av

till inte tillgången utbildadepåatt arbetare yrkesarbetarearna uppmärk-
i denna studie.sammas

Större delen den kvantitativa analysen inriktadär på belysaav att
historiska, strukturella skillnader i olika industriers och privata tjänste-
sektorers användning högre utbildad arbetskraft. framtidsperspek-Deav
tiv siggrundar på delpresenteras omvärldsscenarier målarsom en som

betydelsen för svensk omvandling och tillväxt EGs reformerupp ochav
utveckling L. Ohlsson, 1989. De svenska kvantifierade perspektiven på
1990-talet ingautgör De belyser i stället tänkbara utvecklingarprognoser.

kan följa olika kombinationer omvärldsförändringar ochsom av av svens-
ka strategival för internoch politik. Utgångspunktenextern är alltså att
omvärldsutvecklingen såär osäker inteden kan sannolikhetsbedömasatt
och prognoseras.

En i Föreliggande särskiltteserna är 1980-taletsrapport att struktur-av
förnyelse inom industrisvensk gått för långsamt. En, baramen en av
orsakerna till detta tillgångenär på deatt strategisktärresurser som
viktiga för etablering och expansion i kunskapsintensiv industri inte iökat
tillräcklig takt. Gemensamt för såväl högteknologisk kunskaps-som annan
intensiv industri har varit den högre utbildade arbetskraftenatt inte räckt
till kraftigare expansion. l synnerhet utbudet universitets- och hög-en av
skoleutbildade tekniker civilingenjörer, medicinare, farma-naturvetare,

med forskarexaminagrund- ellerceuter har varit för knappt.
Såsom utgångspunkt för analysen i kapitel redovisas i deten senare

Följande indikationerna varförpå 1980-talets industriella utveckling kan
förknippad med strukturella omvandlingsproblem.anses vara

Indikationer industriellapå förnyelseproblem i utrikes-
handeln

Trots industriländernaatt brukar betraktas högt utveckla-som grupp som
de länder skiljer sigde åt mycket beträffande BNP/capita. Utrikes-ex.
handelns sammansättning ocksåär väsentligt olika. Arbetsfördelningen
inom denna högutvecklade länder omspänner länder speci-grupp av som
aliserat sig på avancerade industrivaror och tjänster såväl ländersom

har med utvecklingsländerna likartad varusammansättning.som en Det
finns frågor kring Sveriges roll i internationellatre den arbetsfördelningen

viktiga förär denna analyser:rapportssom
Är Sveriges internationella specialisering likartad med de mest ut-

vecklade ländernas, de minst utvecklades eller någonstans mittemellan
Tyder trenderna i denna specialisering på landet höjer sin relativaatt

utvecklingsnivå
Finns utifråndet vissa pågående drivkrafter anledning underatt

1990-talet förvänta sig relativökad utvecklingsnivåen
Dessa frågor skall närmast belysastre uppgiftermed på utrikeshandeln.
Fördelningen olika OECD-länders industrivaror påexportav av pro-

dukter/industrier olikamed FoU-intensitet är tänkbar indikator påen



inomarbetsfördelningeninternabelysa denutvecklingsnivá. För attderas
fördelning medstandardisera denna motsvaran-lämpligtOECD detär att

OECD-standardiseradeVi dåerhålleri OECD-exporten.fördelningde
hög-industrier medhögteknologiför varje landsexportandelar export av
1.1.lågteknologi FigurrespektivemellanteknologiFoU-intensitet,sta

teknologi-för vissmarknadsandelhållerlandetvisarlOOVärdet enatt en
industriva-OECDsandeltotalalandets export avmotsvarar avsomgrupp

ror.

låg FoU-medelmåttigochexportspecialisering hög,på industrier medEGsFigur 1.1
andra länder1970- 1985jämfört medintensitet
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Figuren visar USA varit specialiserad på högteknologi hela periodenatt
1970-1985 och kunnat öka denna sin specialisering. EGst.o.m. och
Europas mellanteknologiska specialisering 1970 har tvärtemot 1950- och

förhoppningar1960-talens förskjutits klar lågteknologisk profil vidmot en
mitten l980-talet. iDet stället Japan kunde höja sin relativaav var som
teknologiska utvecklingsnivå döma stigande inriktningatt påexpertensav
högteknologi.

Sverige har framgått figuren haft långvarig specialisering påsom av en
lågteknologi under femtonårsperiodenloppet förstärkts. Det.o.m.som av
arbetsintensiva lågteknologiska produkterna har visserligen blivit mindre
viktiga i det har under 1980-taletexporten än väl kompenseratsmen mer

återkomsten olika kapitalintensiva industrier dynamiskaav av som expor-
De mellanteknologiskatörer. företagens etablering världsföretag åter-som

inte i Sverigesspeglas exportspecialisering. Högteknologin har relativt sett
försvagats.

Det råder delade meningar vilket figurensvärde marknadsandelarom
kan ha indikator på lands relativa utvecklingsnivå.ett Dels avspeglarsom
måttet enbart sammansättning dels ibland invändningarexportens reses

industriindelningen. En kompletterande indikator,mot nettoexporten,
därförskall användas indelningpå enligt svensk statistiken som mera

fullödigt avspeglar de teknologiska skillnaderna mellan industrier se Ohls-
Vinell, 1987, appendix figuremaA 4.3 och 4.4. lndustrigrup-samtson
beskrivs utförligare i kapitelperna

Nettoexporten skillnadenmäter mellan från svensk indu-exporten en
strisektor och importen till Sverige från denna sektors konkurrerande
sektor i världen. Positiva och växande nettoexpomal indikerar alltså god
konkurrenskraft jämfört med negativa sjunkande.och

Svensk tillverkande industri SNI 3 har delats in i från utländsken
konkurrens relativt skyddad sektor S-sektom fyraoch konkurrensutsatta
sektorer. Sistnämnda sektorer skiljs hjälpåt med deras faktorintensite-av

så arbetsintensiv A-sektom, kapitalintensivter att C-sektom,en en en
kunskapsintensiv inte forskningsintensiv,men så dvs. K-sektom samt en
FoU-intensiv och i övrigtäven kunskapsintensiv, dvs. F-sektorn indu-
strigrupp erhålles.

Figur visar1.2 alternativ bild Sveriges specialisering 1969- 1987.en av
framgårDär fördelning på dessa sektorernettoexportens landet i dagav att

inte specialiserat forskningsintensivär på industri. Vidare tyder också
denna figur på Sverige avlägsnat sig från dylik specialiseringatt underen
l980-talet. Trenden under 1970-talet den Ett uttryckmotsatta. annatvar
för inriktningen kunskapsbaserade industrier inteatt ökatmot är K-att
sektorn utvecklats klart i sinsämre under 1980-talet ochnettoexport
därmed brutit den trend rått sedan åtminstone mittenmot 1950-som av
talet.

Det decenniet har således strukturell tillbakagång iskettsenaste en
svensk i den meningen huvuddelen nettoexporttillväx-nettoexport att av

iskett den kapitalintensiva sektor domineras industrier basera-ten som av
inhemskade på råvaror. Inriktningen inom denna sektors branscher har

förädladedock uppgraderats högre produkter. De regelär ocksåmot som
kunskapsbaserade produkter. Under några efter devalveringarnaårmer
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1969- 1987industrisektorerolikaiNettoexportenFigur 1.2
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handelsba-arbetsintensiva sektornsockså denförbättrades1982l98l och
lans.

privatahåll denfrån mångadiskuterades att1980-taletbörjanI av
högtek-vid sidanexportörframskulle brytatjänstesektorn stor omsom en
framgårfigur 1.3produkter. Avkunskapsintensivaandranologin och
förmåtttillverkningsindustrinfortfarande endast äremellertid det somatt

för reala ochbådeTrendenstorlek.någonexpoitöverskottetableraatt av
negativ.varitfigur 1.4 har tvärtomidefinitionertjänsterfinansiella

i sinöverskottvisartjänsternaindustrianknutnadet deSlutligen är som
Utrikeshandel.



Figur 1.3 Nettoexport 1987 och tjänsterav varor
miljarderl kr.
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Slutsatsen därförär entydig: Sveriges utrikeshandel har sammansätt-en
ning i flera avseenden liknar lågt än högt utvecklat indu-ettsom ettmer
strilands. Det decenniets trender tydersenaste på detta hållermönsteratt

förstärkas.på FörstaDe två frågornaatt får därför till Sverigeattovan svar
alltmer avlägsnar sig från den specialisering erfarenhetsmässigt ärsom
förknippad med industriländer.avancerade De andra länder haft delssom

hög BNP/capita dels specialisering liknar den svenska haren en som
kännetecknats god tillgång på råvaror haft jordräntahögav en som en

Norge med både olja och vattenfall.ex.
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radikaltvisainte kommerråvarorSveriges inhemska attden månI en
förkvantitet blir slutsatsenisamtidigt ökarelativprisutveckling ochbättre

stigamåsteikunskapsintensiva produkter exportenandelenframtiden att
importen.andel imotsvarandebetydligt änmer

indelning från K-i nämndahärrörKunskapsintensiva produkter ovan
iintensivsärskiltsistnämnda sektorndendessa ärF-sektorema. Avoch

denmedarbetskraft. sammanhängerutbildad Det attanvändningen av
funktionerdess andramedocksåi FoUrelativt attinvesterar menmer

Övriga sektorer ärhögutbildade.jämförelsevis treanvänderockså mer
mindre delar.i vissakunskapsintensiva endast

produktervilketi påsig sinsemellan sättetskiljerbåda sektorerDessa
intekonstruktionsprodukter harprodukter ettärfram. K-sektorns somtas

renod-i ställetproduktutveckling. F-sektom harobetydligt inslag meraav
forsknings-Särskilt deprodukter.utvecklingsbaseradeforsknings- ochlat

eftersläp-tidsmässigbetydandekännetecknasprodukternabaserade enav
bakgrun-denproduktionsresultat. Motochinvestering i FoUning mellan



den kraftigkan i FoU-investeringarnauppgång tänkas tidigen vara en
indikator inträffandepå produktionsuppgáng.en senare

Figur visar Sverige haft1.5 exceptionellt tillväxtsnabb iatt deten
privata näringslivets FoU-intensitet 1969- 1985. FoU-intensiteten tycks

fortsattha 1985- 1987 ingen-tinguppåt och tyder på trenden brutitsatt
därefter. Sverige ihar decennium haft världenssnart ett ett mestav

Ävenforskningsintensiva privata näringsliv. offentligaden sektornom
inkluderas håller motsvarande slutsats. lyftVårt relativt till andra länders
FoU-intensiteter förstartade decennier fråntvå sedan nivå redanen som

medelhög.var

Figur 1.5 Det privata näringslivets FoU-utgifter i ñrädlingsvärdetprocentav
Stora länder Små länder

2.8 2.8

2.4 2.4

2.0 2.0
1.65 1.6

1.2 1.2
0.85 0.8

0.4 0.4

70 75 80 8.085 70 75 85

SverigeUSA-- i
NederländernaJapan--- ---

Tyskland Belgien---- ----
ÖsterrikeStorbritannien------

Frankrike Danmark°° °-°
NorgeCanada ----

Italien Finlandva -

Källa." OECD

fakta for SverigeDessa talar borde ha märkt "teknologiskt lyftatt ett
i sin utrikeshandel,också sannolikt frånredan slutet l970-talet. Karak-av

teristiskt för emellertid bristenvårt land korrespondensär på mellan FoU-
intensitetens utveckling och andelen FoU-baserade produkter i vår pro-
duktion Figuroch 1.6 visar Sverige kommit sig frånavlägsnaexport. att att
det funnits industriländemasamband blandnära mellan deras FoU-som

i industrinandel och andelen högteknologi i deras Vid mittenexport. av
1980-talet Sverige vidborde OECD-normal utväxling sina FoU-en av
insatser haft högteknologiandel iha mellan 25på och 30exportenen

faktiska då omkringDen andelen 12procent. procent.var
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andeli industrin ochFoU-intensitetindustriländernasSambandetmellanFigur 1.6
högteknologi i exporten
FoU-utgifter i % av
förädlingsvärdc B
3 r
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Källa: OECD, Lars Lundberg

Visserli-tredje frågan därför inget givetDen ställdes harsom ovan svar.
FoU-satsningarna ordentligborde tyda på kommande andelsexpan-gen en

för Eftersom just Sverige tidigaresion högteknologin i svensk inteexport.
fått sådan avviker i produktions- och expoitutväxlingoch dessutom aven
sin från för inte för givet.FoU andra länder kan detta Svaretmönstret tas

finnas för tillbetingas således det kan orsaker denna ringa samhäl-vadav
leliga produktivitet FoU-investeringarna. framstårTre orsaker somav
särskilt viktiga:

Sverige ovanligt storföretag i förhållande tillhar många världensav
företag sin isin storlek. Våra tjugo 25 FoUstörsta satsar procentca av

produktionssidan liggautlandet medan motsvarande andel på torde mel-
uppgift90 Sverige-lokaliserad alltså tilllan 80 och IVA. FoU harprocent

försörja produktionsbas förklararbetydande utländsk vilket delatt en en
diskrepans.nämndaovanav

Sverige industriland politiska prioriteringartorde detvara som pga.
O
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KombinationenFoU-investeringarna.produktivaminsthar de av egna
för lågexportförbud dessahögteknologiska försvarsprodukter och ger en

1970- och 1980-försvars-FoU. Därtill kommerproduktion och export av
beträffandeforskningspolitikupphandlings- ochspeciella svenskatalens

statligt stöd harFoU-insatser medenergiutrustning. Storaframför allt
iproduktion utbyte.givit ringa ochockså här export

figurframgår delvis 1.4.FoU-resultattredje läckagetDet avav
miljard istadigt kvarts över-licenshandel utvecklarSveriges numera en

industriländer uppvi-l970-talet. Småfrån stadiga underskott pålikaskott
litet talSiffran tyckasi licenshandeln. kanunderskottnormalt ettvarasar
försälj-miljarderskanske 10 å 20vid normala royaltyndet motsvararmen

fråntillverkats i ochproduktermotsvarandening. Om exporteratsnya
tillvarit tiohaFoU-baseradeskulleSverige nettoexporten uppvarorav
fördel-licensintäkternasdömaHuvuddelen skulle,miljarder högre. att av

Sverigeshögteknologiska andeleninom F-sektorn. Denning hamna av
ungefär 20blivit halv högre dvs.då ha gångindustrivaruexport skulle en

inbegriper företa-licenser delsmärkaDå är att exportenattprocent. av
underskattaddotterbolag, dels tordefrån utländskaintäkter pga.varagens

intäkter inte ingår.forskaresuppfmnares ochenskilda svenskaatt
storföretagens till betydandeför Sverige FoUvarit fördelDet har atten

expansioninternationalisering och kom-snabbadel lokaliserats här. Deras
medföradecenniets tendenserdetemellertid döma attsenasteatt avmer

möjlig-stiga. Bl.a. kommerkommerderas FoUutlandsandelen attatt av
korttidsar-specialister smidigtoch utländskaför olika svenskaheterna att

företagens olika FoU-enheter avgörakommunicera medoch attbeta på
viktlösning blir ocksåEG-frågans härexpansion utomlands.behovet avav

företags lokali-motiv för svenskavarit ledandepolitiska skäldärför ettatt
från itill skillnad USAeuropeiska länderi andraFoU-enhetersering av -

IVA.
föran-FoU-produktivitetFoU-insats ochdiskrepans mellanDen som

inteFoU-lokalisering alltså betecknaskanstorföretagens ettletts somav
utvecklingEGsframtiden bl.a."förnyelseproblem. Omsvenskt genom

högteknolo-protektionism riktadutländskminskandebär hän motmot en
i förläg-utnyttja kostnadsfördelarnastorföretag pågin svenskakan attnytt

i Sverige.produktionendelstörreen avga
politiskt förorsakadeifrågasättas huruvida den låga,inte hellerskallHär

försvarlig ochenergiområdenaförsvars- och ärproduktiviteten för FoU på
nödvändighe-ifrågasättafinnas skälskulle detoundgänglig. Däremot att

inte ägandegörslandets FoU-resultatdelså storatt genomten avenav
inte fördock dennaproduktion Det ämnetoch ärinhemsk rapportexport.

i Ohlsson,kapitel 9 och 10Vinell, 1987ikapitel 9 Ohlssonse samt
1989.

skattereformerna 1991från planeradegodtyckligt, deutgås,Här att
beträf-Finansieringsutredningenfrånförslagengenomförandeettsamt av

tillräcklig reducerari måncapital-marknadenfande den rest-ventures.
riskkapital tillfrån bristenhögteknologitillväxten påriktionema på nya

exploaterbarsnabbtSverige haföljer måsteföretag. Då poten-att anses en
FoU-inten-långvarigtexportexpansion i sin högakunskapsintensivförtial
licenser.exportöverskottlångvarigt högamanifesterad i sittsitet och av

29-0502-
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sysselsättningproduktion ochindustrinsiFörnyelsen
intesammansättning behövertill sinförnyatsinteutrikeshandelnAtt

sysselsättning förändratsproduktion och motinriktningen påutesluta att
i svenskaförskjutningar denSamtidigaindustri.kunskapsintensivmer

inträffat.arbetsproduktivitet kan harespektive i sektorernasefterfrågan
sysselsättnings-produktions- ochsektorernasvisar konkret hurTabell 1.1

1978- 1987.1968-1978utvecklatshar samtandelar

19781968,syssels"ttningsandelarproduktions- ochlndustrisektorernasTabell 1.1
1987, ioch procent

198719781968Sektor

Förädlingsvärdeandelar
18.218.620.5S-sektorn
18.721.223.8A-sektorn
20.917.917.8C-sektorn
28.730.028.2K-sektorn

1.419.97.5F-sektorn
100.0100.0100.0Tillverkningsindustri

SysseLvättningsande/ar
18.819.119.8S-sektorn
22.623.729.4A-sektorn
14.215.514.7C-sektorn
30.429.025 5K-sektorn

1.419.97.4F-sektorn
100.0100.0100.0Tillverkningsindustri

500736900860100867i antal

övriggruppden100tillinte heltadderar procentSektorandelarna avpga.Anm: upp
i sektorerna.inte ingård.reparationsverkstäder somo.

bådaförskjutning defongåendefunnits motvisar detTabellen att en
För-sysselsättning. Dennaproduktion ochikunskapsintensiva sektorerna

och1980-talet större1978 på1968 och änmellansnabbareskjutning var
kompense-enkelt kunnaheltharF-sektornför K-sektorn.för F-sektorn än

väsentligtutrikeshandelsutvecklingsin gynnsammaresämre genom enra
efterfrågetillväxt.inhemsk

kunskapsintensiva sektorernabådaför deandelarnaihopLägger
Beträffande sysselsätt-utveckling ännul980-taletsframstår mer.svaga

procentenhetermed knapptsammanlagda andelsin treökathar deningen
15nästanhelhettillverkningsindustrin tappatperiod dåunder somen

industrins andelsex-kunskapsbaseradesysselsättning. Densinprocent av
kontraktivvarit likaintedenpåenkelt berotthelt att sompansion har

sektorer.övriga
i produk-sig ocksåvisatstrukturförnyelseproblembetyderDetta att

kunskapsintensivaiTillväxten densysselsättningsutvecklingen.tions- och
låga kompara-harlönestrukturensvenskajämnadenindustri genomsom

kontraktion iforför kompenseravarit lågenkelthelthar atttiva kostnader
rationaliseringar-ochS-sektorernaindustrin A- ocharbetsintensivaden

expansiva C-sektorn.produktionsmässigti den merna
universitets-långvariga brist pål980-taletsbakgrunddennaärDet mot

märkligtganskaegentligenskall ärtekniker Dethögskoleutbildadeoch ses.
tillupphovkunnatindustriförnyelseindustritillväxt ochringaså geatt en
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Å visar kroniska efter-balansbrister förelegat. sidan desådana andrasom
Förnyelse varit möjligtillväxt hadefrågeöverskotten på snabbare ochatt en

högutbildad arbetskraft funnits tillgå.till-räckligt medbara attom
fåutmaningar denna bakgrund två: både den1990-talets är mot att upp

industriella expansionstakten få fördelning ökadeoch dennaatt en av
kraftigare andelstillväxt för kunskapsinten-expansion medför desom en

inte hur detta skallsiva sektorerna. Analysproblemet här härledaär att
vilka dylikinriktas analysen på konsekvenserkunna ske. l stället en

prestationshöjning för ekonomin få för högreskulle kunna behovet av
sekelskiftet vilka strukturomvandlings-utbildad arbetskraft fram till och

för utbildad arbetskraftimpulser arbetsmarknaden kan tänkaspå som
uppstå.

uppläggningRapportens
högskoleutbildade arbetskraftens storlek ochkapitel analyserar denNästa

ligger visaTonvikten i analys pånäringsgrensfördelning. denna att var
huvudsakliga sysselsättning påhögskoleutbildade får sinolika slags samt

olika näringsgrenar.varierar mellan Dettautbildningsintensitetemahur
privataindustrins denhur ochtill dra slutsatserunderlag att omger

till tillhögutbildade relaterar varandra och beho-tjänstesektorns behov av
offentliga sektorn.primär sektor deninom samtven
specifika användning teknikerindustrins ochKapitel 3 åtägnas av

olikhetemahögutbildade. Dels berörsindustrins typiskaekonomer -
långsiktiga i utbildnings-trenderna derasindustrisektorer, dels demellan

intensiteter.
användningen högutbildadei berorsektorerVariationerna mellan av

produkter kan inte utvecklasomständigheter. Allahuvudsakligen tvåpå
finns teknologiskateknologi. alltså grunderDettillverkas medoch samma

förlndustriema skiljer sig dethögutbildade varierar.till andelamaatt
organiserade beträffandeföretagenhurandra med avseende på är t.ex.

Eftersom vissspecialisering.internationalisering, funktionellstorlek, en
vissa funktioner betyderyrken ellerutbildning bättre andraän motsvarar

skill-betingade funktionellaorganisatorisktteknologiskt ochdetta deatt
arbetskraftssammansätt-industrier motiverar derasmellannaderna att

blir olika.ning
funktionella tillteknologiska orsakernaredovisar ochKapitlet de4

diskuterasarbetskraftsanvändning.industrisektorernas Däriskillnaderna
komparativa för-med derasöversiktligt detta sammanhängerhurockså

delar och kostnader.
l990-talet i formomvärldsvillkor underför SverigesKapitel redogör5

industriframtidsperspektiv för svenskförvissa scenarier desamt somav
politiska strategier.olika scenarier och svenskaundertänkas utvecklaskan

indu-framtidsperspektiv möjliggör härledningarkvantifieradeDessa av
utbildningar. Vidare blirolikatjänstemän medstrins tänkbara behov av

strukturomvandlingsimpul-diskutera regionalamöjligt tentativt dedet att
uppkomma detta.kan avser som

användning utbildadtjänstesektomsslutligenKapitel 6 analyserar av
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arbetskraft. Tonvikten ligger här på tekniker och ekonomer. Vidare analy-
funktionella organisationen tjänstesektorer kan tänkasden deseras av som

intensifierad vid till EG.utländsk konkurrens svenskt närmandemöta ett
förändras konkurrenssituationendetta sker också mellanOm och när

industri tjänstesektorer beträffandeoch dessa konkurrensöppnade konkur-
arbetskraft.utbildadrensen om

sammanfattning resultaten redovisas i kapitel dras ocksåDärEn av
framtida högutbildadesvissa slutsatser tänkbara balansproblem på deom

vilka omständigheter kan vissa Överskotts-arbetsmarknad. Under typer av
efterfrågan vilket förutses förebyggasuppkomma På kan de ochsätt
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iuniversitets- högskoleutbildade2 ochDe
översiktekonomin en-

inriktningAnalysens
i görligaste påvisaSyftet kapitel mån sådana tänkbaramed detta är att

högskoleutbildade kan mellan näringsgrenaruppståströmmar somav som
hjälp Nationalräkenskapernasi olika tillväxt. sker medstadda Detär av

sysselsättningstal utbildningsstatistik kopplats till Folk-den ochsamt som
Bostadsräkningen för 1985.år

redovisas utbildningsintensiteterna varierar närings-hur mellanFörst
utbildningar. blir möjligtför olika då bl.a. draslags Det att tenta-grenar

efterfrå-vilka partiella förändringar uppkommertiva slutsatser påom som
in i en periodgesidan viss näringsgren går längre snabbareavom en

tillväxt.
emellertid dylik,högre utbildningsväsendet kanDet motsvara upp en

efterfrågesidan efter eftersläpningoförutsedd förändring bara påpå en
förflera inte heller till öka antalet korta kurserår. Ibland räcker det att

uppgradering omskolning.kunskaper hos redan yrkesverksamma samtav
i efterfrågan näringsgrenarriktar sig del överskottet andraDå moten av

utbildade, särskilt de har verksamhet på platsenhar många sådana omsom
erbjuds från sektorn.och inte betalar den lön den expanderandesom

fördelningen olika högskoleutbildade skildapåGenom studeraatt av
möjligt få uppfattning varifrånnäringsgrenar viss vissdetär att om enen

tillfredsställas.överskottsefterfrågan kan
i till i första industrin iHuvudintresset denna knyts hand ochrapport

tjänstesektorer kan komma bli konkurrensutsattaandra hand de attsom
därför viktigast identifiera vilkaEG-närmande. Det ärett attgenom ex.

i sinutbildningskategorier dessa näringsgrenar har representerade arbets-
kraft identifiera vilka i viss mening strategisktoch kan desom anses vara

erfaren-viktigaste. enlighet med både utrikeshandelsteorin och praktiskl
arbetskraft intensivt ihet brukar den används respek-detta mestvara som

definierastive näringsgren. utbildningsintensitet här med denDenna an-
sysselsättning högskoleutbildade i givendel sektorns utgörssom av enav

utbildningskategori.
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utbildningsintensitetNäringsgrenarnas
erhållit universi-individerdefinierasHögskoleutbildade brukar somsom

härutbildningsområdenfemfrånhögskoleutbildning enderaellertets- av
förorsa-för inteFör utbildningsområdensektorinte begreppet attanvänds

industrinsektorindelningsammanblandning med denka senaresomav
administrativa, ekono-tekniska; dedefem områdena ärdefinieras. De

informa-kultur- ochundervisnings-sociala AES; vård-; samtmiska och
närings-intensiva olikavill jämföra hurtionsutbildningarna. Om man

dettalämpligt mått påarbetskraft samlatutbildad äri högreär ettgrenar
ofta benämndai följandehögskoleutbildade detuniversitets- ochandelen

sysselsättningen.i totalafem denfrån områdenhögskoleutbildade dessa
Bostadsräk-Folk- ochfrån 1985 årshäröruppgifterna dettaDe senaste om

figur 2.1.ning se
i totalnäringslivet,högskoleutbildadei olika delar procentIntensitetenFigur 2.1 avav
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högskoleutbildade sysselsättningen iDe utgör nästan 15 helaprocent av
privata offentliga näringslivet. Skillnaderna olika närings-det och mellan

från isynnerligen 2 reparationsverksamhet,är stora procentcagrenar
tvätterier personlig service till 60 i undervisningde procentensamt samt
forsknings- utvecklingsverksamhet.och Ingen näringsgren kommerannan
i undervisningssektorns utbildningsintensitet.närheten högaav

utbildningsintensivade sektorerna det endast upp-ärAv mest ensex
till sin ägarbakgrund privat organiserad.dragsverksamhet heltärsom

näringsgrenDärtill blandad består organisationer,kommer en som av
bibliotek service.kulturell Uppdragsverksamhet har inte långtsamt en
ifrån utbildningsintensitet finanssek-dubbelt så hög de två delarnasom av
torn.

fyra praktiskt offentligtåterstående helhet organiseradeDe är taget som
offentligai Sverige. just sektorn utbildningskrävandeden har såAtt en

viktig för möjligheternahar konsekvens till strukturförnyel-verksamhet en
privata näringsliveti det kunskapskrävande verksamheter. Ommotse

nämligen offentliga organisation högutbildadeden sektorns de därgör att
ineffektivt kan tillgången på högutbildade i privataanvänds på sätt detett

näringslivet negativt. Vi till fråga.drabbas skall återkomma dennasenare
privataalltså den enda näringsgrenen inomUppdragsverksamhet är

utbildningsintensiteten överstiger för näringslivet.vilken den hela Till-
verkningsindustrin 21 näringsgrenarna först tolftehamnar bland de på

förvånan-plats andel knappt 6 Det på mångamed är sättprocent. enen av
siffra Sveriges höga utvecklingsnivåde låg med tanke på och höga och

Änjämnt fördelade löner. uppseendeväckande kanske byggverk-ärmer
2.5 hamnar närings-samhetens låga tal. Med andel på dennaprocenten

före tvätterier personligoch jämnt reparationsverkstäder, ochnättgren
fråga sig uthållig nivåservice. Man kan detta med tanke på denärom en

fortgående ökningen dess produkters komplexitet stigandeoch dessav
internationaliseringsgrad.

utbildningsintensi-näringslivets strategiskaprivataDet

teter
beträffandesärskilt intressantafinns utbildningsområden ärtvåDet som

Tekniker i vidnäringslivets strukturomvandling.samband medderas me-
näringsgrenarnas nyckelkategori ochning särskilt varuproducerandedeär

utbildnings-huvudsakligen från tekniskautbildningsmässigt detde härrör
industrin.följande avsnittet Ekonomerna,jfr. detområdet dock om

förnyckelkategori dels dei vid mening,likaledes ärhär tagna annanen
för finanssektorn,ocksånäringsgrenarna, delsvaruproducerande upp-

näringsgrenar. Ekonomernam.fl. tjänsteproducerandedragsverksamhet
utbildningen.ii AES-sektorn den högrefår sin utbildning den s.

strategi-näringslivetsprivatakan betecknas detBåda dessa somgrupper
likale-varuproduktiontillverkningsindustrin och ärska l annanresurser.

inteTills nyligen tillhörde dockdylik ganskades yrkesarbetarna en resurs.
utbildningen. betydelse harutbildningar den högre Derasyrkesarbetarnas

iinte analyseras dennadärför kunnat rapport.
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Näringsgrenarnas påtagligt varierande användning teknik- och eko-av
figur 2.2. Tillverkningsindustrin sjättenomutbildade antyds denärav

elfte ekonominten-teknikerintensiva näringsgrenen och den mestmest
siva. förstnämnda intensiteten överstiger tredjedel helamed nä-Den en
ringslivets.

Figur 2.2 Näringsgrenars utbildningsintensiteter för tekniska respektiveAES-utbild-
ningar, i total sysselsättningi respektivenäringsgrenprocentav
TEKN.UTBlLDN. AES-UTBILDN.
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Också här det uppdragsverksamheten framstårär den överläg-som som
Ävenutbildningskrävande förbåde tekniker och ekonomer.set mest el-,

ochvärme- vattenverk skogsbruk jämte tillverkningsindustriärsamtgas-,
och teknikertäta.gruvor

Inte på teknikerområdet framstår byggindustrin särskiltens som en
utbildningskrävande näringsgren. föranlederDetta vamingsord beträf-ett
fande hur karakteristisk denna utbildningsintensitet kan för denpass vara

industriellt inriktade delen näringsgrendenna byggandemer av av nya
hus anläggningar.och Till skillnad från byggnadshantverket dess tekno-är
logi inte olik vissa delar tillverkningsindustrins. Byggnadshantverketav
har andelsmässigt kraftigtexpanderat under den långa stagnationsperio-
den inte minst följd statligadet stöd utgått till reparationersom en av som
och upprustningar. Sannolikt är nästan alla högskoleutbildade sysselsatta i
den industriella delen byggverksamheten år 1985 försvarade 62av som

näringsgrenens hela sysselsättning. Om falletså skulleprocent dessav vore
samlade utbildningsintensitet 4 och dess teknikerintensitetprocentvara ca
2.4 Sistnämnda intensitet skulle därmed iden helaprocent. motsvara
näringslivet. Därtill byggindustrinköper tjänster från konsultföretagen
vilka tjänster frånhärrör högskoleutbildade. likhetI med tillverkningsin-
dustrin därför, i visstycks mån oegentligt, byggindustrins produkter som
föga kunskapsintensiva enbart de anställda, högskoleutbildadeom egna
beaktas.

Ekonominriktade verksamheter finner i framförstället inomallt
tjänstesektorn, främst i finanssektorns båda i partihandel. Attsamtgrenar

privataden tjänstesektorn sinexpanderat sysselsättning betydligt medan
den sjunkit i tillverkningsindustrin förklarar hel del den markanten av
ökade användningen ekonomer i näringslivet under 1970- och 1980-av
talen. den Sverigel mån inpå allvar skulle gå i tjänsteera i privatadeten
näringslivet kan vi alltså förvänta relativt snabbare uppgångoss en av
ekonombehovet jämfört med teknikerbehovet.

Samma förslutsats kan övrigt dras det blir offentlig förvaltning ochom
övrig offentlig verksamhet undervisningän och FoU byggssnarare som

offentligaDen sektorns olika har dock inte alls så högaut. andelargrenar
tekniker och ekonomer sinabland anställda. I stället vårdutbilda-är detav

de undervisningsutbildadeoch förklarar den offentliga sektorns högasom
samlade utbildningsintensitet. Detta förhållande ökar risken för allvarliga
negativa förkonsekvenser resursallokeringen feldimensioneringav en av
den offentliga eller ineffektivsektorn användning utbild-dessav en av
ningskapital. reformerTy skulle in för korrigerasättas dessa tvåattom
eventuella problem blir resursöverföringen till privatadet näringslivet

tidskrävande.mycket Den måste då främst ske neddragninggenom en av
den offentliga sektorns typiska högskoleutbildningar och samtidigen ex-
pansion tekniker- ekonomutbildningarna.och Det tidsef-betyder attav
tersläpningen från effektbeslut till minst hel konjunkturcykelär en

förhållandenDessa viktenantyder dimensioneringen olikadeattav av
delarna den högre utbildningen blir någorlunda rimlig. Om enbartav
ekonomins utveckling och resurshushållning beaktas är det bättre att even-
tuella efterfrågeöverskott frånhärrör näringsgren organisation ochen vars
konkurrensbetingelser inte tillförsäkrakan god hushållning medantas en
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träffa någorlun-skalldimensioneringsbeslutenkunskapskapitalet. För att
samtidigt beak-underutbildningsplanernakrävs täta översynerda rätt av

viktigastedeplaneringshorisonter. Ettlångabehovettande avavav
utföra känslighetsanalysermåstei sådana översynerinstrumenten attvara

i dennautformasdet slag rapport.somav
utbildningsinten-den samladeutbildningsområdenFördelningen på av

offentli-privata ochfor olika debetecknande hur14.6 ärsiteten på procent
utbildningsina totala behovbeträffandenäringslivet ärdelarna avavga

näringsliv baraför privat utgörstrategiska områdenabådaTabell 2.1. De
näringslivets 14.6helaprocentenheter procent.5.4 av

näringslivet iutbildningsområden i helaför olikaUtbildningsintensiteterTabell 2.1
sysselsättningtotalprocentav

NäringslivetUtbildningsområde
totalt

2.1Teknik
3.3AES
3.4Vård
4.7Undervisning

linformationKultur o 14.6utbildningarSamtliga

UHÄ-statistik 1985års FoBKälla: samt

privat näringslivUtbildningsproñler i

offentligaskiljer sig frånprivata näringslivet alltså detDet som grupp
finnstekniker- och ekonomintensiteter. Inbördes docksina högagenom

i enskilda näringsgrenamas kunskapskapitalanvänd-skillnader destora
profiler deframgår de erhålles ställerning. Detta som om sammanav

för varje Figurutbildningsintensitetema näringsgren 2.3.fem
enskildproduktionsuppgiften iidentifieravispå dettaMan kan enom

Generelltekonomiskteknisk ellerhuvudsakligen natur.näringsgren är av
varuproducerandeteknisk i dedenenligt figuren ärgäller naturatt av

i tjänstepro-ekonomisk deregelnäringslivet naturdelarna som avmenav
ingenting med någongöraskillnad har alltsåDennaducerande delarna. att

avkastning frånekonomiskhögnäringsgrenamas strävaniskillnad att
kunskapsbehovitill skillnadernaSkäletverksamheter.respektivesina

teknisktkrävervaruproducerande sektorernai dei ställetligger att en
komplicerad,teknisktiblandochsina produkterutvecklingbaserad enav

tillkomponenteromvandling råvaror ochfysiskmekaniseradibland av
produkter.färdiga

skogsbruk,jordbruk,näringarnavaruproducerandeTill de gruvor-
ochtillverkningsindustri, el-, värme-sektor,primärtillsammans gas-,

sektor mås-tillsammans sekundärbyggverksamhetvattenverk samt -
tertiära sektornteknikerorienterade delar denvissaemellertid läggas avte

huvud-samfárdselnfor förstadettjänster. gällerDetproducerar varssom
dominerar dettaFortfarandeuppgifter brukat transporteraatt varor.vara

nämligen sjöfarten, dentransportnäringarnainomockså arbetena tre av
Ävenjärnvägstrafiken. delarvägtrafikenyrkesmässiga samt upp-av
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Figur 2.3 utbildningsområden, näringsgre-Högskoleutbildade från fem i procent av
sysselsättning1985nars
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Källa: figurSc 2.1

dragsverksamheten teknisk konsultverksamhet, entreprenadtjänster samt
datatjänster och den industriellt orienterade partihandeln teknikerin-är
tensiva. näringsgrenarBåda dessa dock helhet ekonominten-är som mer
siva.

skillnaderna iFörutom kunskapsprofiler framgår figuren också svaretav
Ärpå frågor: näringsgrenentvå andra relaterade huvudöver tagetmen

särskilt kunskapsbaserad respektive eller vid i sinsnäv kunskapsan-
vändning. första fråganSvaret på den framgår ordningen sektorernaav av
från tillvänstra hörnet nedre högra.övre
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fråganSvaret på den andra antyds för enskild sektordet ärom enav en
jämn struktur på eller ej. Tillverkningsindustrin exempelvisstaplarna har

profil, beträffande användningenganska platt alltså personalävenen av
från undervisnings- informationsutbildningar.vård-, kultur- ochsamt

försäkringsverksamheterna typisktBank- och däremot ensidigt inrikta-är
ekonomutbildningarna. i finanssektorn delvisde på Företagen kan ses

till fmansfunktioner företagkomplement de andra större harettsom
för försäkringsbolageninom sig. högre teknikerandelen histo-Den beror

förriskt komplicerade matematiska beräkningarpå de behövde görassom
försäkringsriskerbestämmaatt m. m.

finns flera förklaringar till näringsgren jämnDet tänkbara haratt en en
profil. till sin sammansättning.En den heterogen gäller bl.är är Dettaatt a.
för tillverkningsindustrin visas förskall den nämn-samtsom senare ovan

förklaring förknippadda uppdragsverksamheten. En är medannan om
produktionsuppgifterna utföras särskilthuvud behöver högtöver taget av

specialiserad förutbildade med kunskap. Jordbruket typiskär exponenten
Agronomutbildningarna inte förmått lyfta teknikerintensite-detta. har att

särskilt högt relativt lärarutbildningarna troligen del-mångaärten ex.
tidsjordbrukare Givetvis inte inte jordbruketlärare. betyder detta att

sektorspeciftkasin kunskap. förklaringenbehöver I stället dennaär att
i flesta fall inte inhämtas universitets- högskolenivånkunskap de på och

från specialutbildningar gymnasienivå. tredje förklaringpå Enutan t.ex.
företagen i näringsgrenen funktionellt diversifi-sammanhänger med ärom

ierade kapitel 4. beror sin produktionsuppgifternase Detta på ärtur om
specialiserade i delar tjänstesektorn eller diversifierade.såsom stora av

utbildningsintensiteter redovisats karakteriserar varjeDe såledessom
specifika produktionsfaktor utbildadnäringsgrens vad olika slags högre

beträffar.arbetskraft Teknikerintensiteten benämns varuproduceran-som
specifika strategiska resurs/produktionsfaktor. tjäns-de sektorers eller Alla

utbildningsintensiva inågorlunda har stället ekonomertesektorer ärsom
sin strategiska med de inomsektoriella variationer som ovansom resurs

nämnts.
specifika vilkensektors resursmarknad sektornEn äranger somresurs

för sin expansion och konkurrenskraft. ocksåberoende Denmest av anger
förändring efterfråganhur utlandets på sektorns produkterex. en av

sammansättningen arbetskraftsefterfrågan.påverkar dess Oavsett sek-av
genomslag olika delarstorlek kommer dess betydande påtorns mest av

träffa just för strategiskaarbetsmarknaden delmarknaden dess kun-att
Genom betrakta de olikaskaps-resurs. härnäst hur sektorerna äratt stora

respektive högskoleutbildades olikaarbetsmarknaden helhet depå som
uppfattning fås vilka huvuddelmarknader kan sektorer överen om som

få påtagligtkan tänkas genomslag på arbetsmarknadema.etttaget

sysselsättningen hög-förbetydelseNäringsgrenarnas av
skoleutbildade

iväsentligt olika storlek mättharnäringsgrenamabehandladeDe här
1985sysselsättamadeFigur 2.4. Bland störstasysselsättningsterrner
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Figur 2.4 Arbetskraftens näringsgrensfördelning1985, i procent
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ingår först främstoch tillverkningsindustrin olikaoch delar offent-denav
liga sektorn. Tillverkningsindustrins anställda lika mångavar som sum-

de ianställda hälso- och sjukvård offentligochman av samt omsorg
förvaltning. Byggverksamheten där tredjedelartvå kan räknas indu-som
striellt bedriven produktion denär andra sysselsättaren i denstora varu-
producerande delen ekonomin. Offentlig sektor har ytterligare två delarav
med många anställda nämligen undervisning forskningoch offentligsamt
förvaltning.

Den privata tjänstesektorn har däremot bara betydande sysselsättareen
nämligen detaljhandeln. Inräknat partihandeln deutgör inomanställda
varudistributionen dryg tiondel arbetskraften och med transportnä-en av
ringen adderad drygt 15 Den privata tjänstesektorn i övrigtprocent. är

förhållandevisännu mindre betydelsefull arbetsgivare dess krafti-en trots
expansion under 1970- och 1980-talen. Uppdragsverksamheten härga är

störst medan de två delarna fmanssektom tillsammans inte försvaradeav
knapptän 3 sysselsättningen.procentmer av

Om jämför näringsgrenamas bidrag till den totala sysselsättningennu
med deras relativa andelar femde högskoleutbildadeav grupperna av
ändras profilerna ganska framgåravsevärt. Det figur 2.5 redovisarav som
de åtta sysselsättandestörsta sektorerna for olikade högskoleutbildade.
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störstaåttapå dehögskoleutbildadedefördelningenprocentuella2.5 DenFigur av
utbildningsområde1985varjeinomsysselsättarna
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sysselsät-totaldubbelt såtillverkningsindustrin än storTrots var meratt
enbartsig störstvisar dennäringsgrenenstörsta varadärnästdentare som

teknikerandel ärDessteknikerutbildade.deutbildningskategoriför en - 21sysselsättningenandelsamladedessprocent än28 avhögreklart
AES-utbildning-viktigatillverkningsindustrin såföri deprocent. Inte ens

tillprocent12andeleningår, nårekonomutbildade uppdebl.där a.arna,
tillverk-1986 harOhlssonEnligtsysselsättningen.andelsamladedessa av
brist pådecennierföljdtillskäl ochhistoriska avningsindustrin både avav

branschmäs-utbildningsnivå. Enformellalltför lågcivilingenjörer d. eno.
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sigt ganska heltäckande uppgradering produktsortimentet kvali-motav
tetsprodukter har inte kunnat följas med motsvarande uppgrade-upp en
ring de anställdas formella, fråndvs. formell utbildning erhållna, kun-av
skapsnivå.

Trots tillverkningsindustrin inteatt särskilt utbildningsintensivär måste
den likväl räknas till de största användarna kunskap genereraden av av
från universitet och högskolor. Den är de största användarnatreen av av
högskoleutbildade från Teknik-, AES- Kultur- informationsom-ochsamt
rådena. På vård- och undervisningsområdena tillverkningsindustrinär

sjätteden största sysselsättaren. Inom dessa områden dock offentli-är den
sektorn mycket dominerande.ga

Figur 2.6 Sambandmellan sektorernassysselsåttningsandelaroch tekniken/ekono-
mintensiteter i privat respektiveotfentlig sektor 1985
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intensitet

CF Uppdragsv.
20-

NÄRINGSLIVPRIVAT

I. C Bankvcrks.
Försverks.Q
El-.Q etc.gas.v.C Skogsbruk

C Partihandel

Gruvor Tillv.ind.C
Fast O Samfardscl

.ByggverksJozjbrCDetaIJhandel..
Sysselsätt-I I i I I I I l i II I4 8 i2 ningsandell6 20 24

Utbildnings-
intensitet

l
C Oil. förv. försvaretc

OFFENTLlGSEKTOR12

C Underv. FoUo..

Omsorg. övr. off.
C
C9 Hälso.,- Post,tele sjukv

Sysselsättnings-, l, , l l2 andel4 6 8 io

Källor:1985årsFoB



32

viktig användarenäringslivet ärprivatadel detEn avsom enannan av
litenhetrelativasinTrotsuppdragssektorn.flera områdenfrån ärkunskap

tredjedenekonomersysselsättarenden näst störstadenär m. m.,av
sjundedeninformatörersjättetekniker, den största samtetc.största avav

högaundervisningsområdet. Det ärutbildade från ut-största genomav
sin betydelseuppdragssektorn skapatbildningsintensiteter an-somsom

figur 2.6i ärsambandenframgårhögskoleutbildade. Somvändare avav
beträffan-motpolertillverkningsindustrin varandrasochuppdragssektorn

högutbildade.användningtill derasde orsak stora av
för l6industrirelaterade sektorerindustri- eller nära procentFyra svarar

nämligen partihandel,för högskoleutbildade,teknikermarknadenav
betydelse berorsamfärdsel skogsbruk. Byggsektornsochbyggverksamhet,

teknikerintensitet först påhamnarstorlek dessdess samladepåmest en
få, delvis syssel-teknikerByggnadsindustrins högutbildade ärtiondeplats.

gymnasieutbildadehistoriskt oftai uppdragssektorn ersattasamtsatta av
ihögskoleutbildade dock inte längdenintensitet för ärtekniker. Dess låga
industri-kapitel. andra nämndadiskuteras i Devilkethållbar ett tresenare

teknikerintensiteter.högrerelaterade sektorerna har
AES-områdetför utbildade frånomständighet de ärintressantEn att

likafler bankverksamhet, nästansjukvården sysselsätter än t.o.m.t.ex.
finanssektorn mycketSjälvfallet dockfinanssektorn.hela ärmånga som

strategi-eftersom där sektornsekonomberoende ekonomerna är mestmer
inriktadliten ochFinanssektorn på det hela snävtärska taget enresurs.

högskoleutbildade.universitets- ochanvändare av

Sammanfattning slutsatseroch
befolkningenhögskoleutbildade iandelenmitten 1980-taletVid varav -

knappastDetdefinitioner här 15 ärenligt de använts procent. ensom -
mindre 71i industriländer. änjämfört ledande Inteandel med denhög

inom offentlig sektor. ärhögskoleutbildade sysselsattes Detdeprocent av
delvissiffra,förbluffande höginternationellt ändäremot sett om aven

Bostadsräk-i Folk- ochEnligt definitionerfiktiva skäl. de använtssom
universitets- ochflera icke-traditionellaingår nämligenningen 1985
sjuksköterskornasiffra.högskoleutbildningar i Bl.a. gäller dettadenna

FoB-definitioner-71 Medmotsvarade dell procenten.avensammasom
högskoleutbildade i befolkningensvenska andelensåledes dentenderarna

industriländer.jämfört för ledandemed talenöverskattasatt
sjukvården,ovanligt andelSverige organiseras också högI om-en av

närings-offentligaundervisningen i sektorn. Dessadenoch tresorgen
sjukvårdenutbildningsintensiva. hälso- ochTvå dem,allaär avgrenar

hög-294000 deforskning, sysselsätterutbildning ochsamt ensamma av
denoffentliga sektorn. Resten278000 i denskoleutbildade, avvarav

högskoleutbildadelika mångaoffentliga sysselsätter nästansektorn ensamt
näringslivet.privatahela detsom

privat näringsliv användasför offentligt kanfördelningstalDessa contra
for 1990-taletsproblem kan dykaför få perspektiv på tänkbaraatt uppsom

förmål dentillväxttaktfrån högre ärtillväxt. Låt utgå ettatt enoss
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ii skall taktlevnadsstandarden växaekonomin, löner ochsvenska stortatt
internationelltindustriländernasavancerademed de samt attmest en

seklet. Vilka struktur-finnasskall kvarjämn lönestruktur restengenom av
kunskapskapitalet i ekonomin antydertillrelateradeomvandlingsproblem

privata näringsli-offentliga ochfördelningstalen mellan detdå nämndade
kunskapskapitalexisterandeanvändning vårtvets av

kunskapskapital i densamlatsmängddenEn slutsats är storaatt som
tillväxt- och struktur-förenad särskildoffentliga medsektorn är typ aven

offentliga storleksektornssammanhänger med denförnyelserisker. De att
ingafinns därmed meka-resurshushållning inte marknadsstyrd. Detoch är

kunskapskapitalanvändningslösaktignismer skyddar mot avex. ensom
underdimensioneringar dennaPeriodvisa elleröver-i denna sektor. av

efterfråganekonomins påi samladevidare till kastledersektor stora
högskoleutbildade.universitets- och

från den konkurrensutsattamindre härrörinte dekast änDessa är som
inte konjunkturella ochsvängningarnaekonomin. Däremot ärdelen av

beträf-viss fördelindustrin. Häri liggerkortvariga iintealltså så ensom
dimensioneringsbehovet för aktuella delarförutsefande möjligheterna att

fördel inte tillvaratassidanutbildningen. Om andra dennaåden högreav
efterfrågan såsjunkande/stigande kommagenomslagetkan attav en

for privat närings-till rekryteringeffekter möjligheternapåmycket värre
liv.

från offentlig kanhögskoleutbildade sektorefterfrågansviktande påEn
föfindustrin. inte fråganlika Det ärlätt deninte heller överbryggas som

varaktighe-betingad längrekortvarig, konjunkturellt nedgång. Denom en
för samhälle ochförening med kostnadermedför i stället i högaten
kapacitetsanpass-beslutbalansbrister uppstår snabbaindivider när att om

viktigareområdenoffentliga sektorns är änutbildningen på denningar av
efterfrågan.fluktuationer ibetingadeindustrins konjunkturelltförde är

intemarknadsstyrning detavsaknaden ärslutsats attEn avavannan
offentliga sektornskontrollmekanism denfinns någon attgaranterarsom

konkurrensut-lika effektivt denpå sättkunskapskapital används ett som
inte helt mark-hellerincitamentsstrukturen ärochsektorns. Löne-satta

signalerna tilltilloffentliganställda vilken kan ledaförnadsstyrd de att
individer i utbild-arbetskraft missleda deraskanför utbildadmarknaden

rekryteringarbetsgivarna i ochoffentliga derasdenings- yrkesval ochoch
högutbildade.användning av

offentligadel denmedsammanhängertredje slutsatsEn storatt aven
sjuk-för hälso- ochsektorspecifikt. gällerkunskapskapital Detärsektorns

undervisningen. På grundinom delarlika välvården stora avavsom
särskiltineffektivitetsproblemsektorspecificitet blir nämndadenna ovan

Omallokeringarfel.näringsgrenar planerasoch dessasvåra när av ex.om
inte direktingenjörsbefattningar i industrin kan skevårdutbildade till utan

förändringarkedjor yrkesbyten ochvia tidskrävandemåste ske avav
Å borde isidan lättare goddetutbildningsval. andraungdomars attvara

högskoleutbildade.näringsgrenar hartid förutse behov dessade av
strukturfömyelse alltså kun-näringslivets tillväxt och ärprivataFör det

viktigasteoffentliga sektorn deanvändning i denskapskapitalets en av
börjanfråndenna sektorsnabba utbyggnadenfrågorna. denHar avav

3-29-050
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civilingenjörertillförseln och andra högskoleut-1960-talet gått överut av
privata tjänstesektorn Riskerartill industrin ham-bildade och den att

tillväxtliknande situation 1990-talet Eller kommer långsami på enenna
kunskapsöverföringen till kunskapsbasera-i offentlig sektor underlättaatt

industri privat tjänstesektorochde delar av
kapitlet vi fåttfrågor diskuteras i sista sedan perspek-kommerDessa att

följande kapitlen privata näringslivets tänkbarativ i på detde närmast
högutbildade. Tillverkningsindustrinsstrukturförnyelse och behov av an-

fokus i kapitel.utbildade i har redanvändning högre sätts nästa Detav
industri relativt varierandeframgått denna användareäratt storen av

inte främst följden utbild-högutbildade. vidare högDetta ärtyper avav
från tekniska utbildningarna, konsekven-ningsintensitet, bortsett de utan

kapitel framgickbetydelse sysselsättare. emeller-dess I 1storasen av som
industrins sysselsättning sjunkit kraftigt 1970- 1987. framtidatid Dessatt

betingas därför framtidaefterfrågan högskoleutbildade hur någrapå av
sig:förändringar kommer att te

kunskapsintensiva industriernasStiger sjunker och,eller de mest
industrier, tillverkningsindustrininom givna produkternas andel av

utbildningsintensiteten förMedför tekniska utvecklingen hög-den att
stiger sjunkerskoleutbildade eller

komparativa fördelar inom industrinSveriges och på rela-Förändras
industrinsnäringsgrenar vis andel i BNP ochtivt andra på sådantett att

sjunkersysselsättning stiger eller
ekonomiska industriella tillväxtenochden långsammaKommer att

finns förutsättningar från omvärldsbetingelserfortsätta eller det våra att
tillväxtenöka

ställningstaganden beträffandekapitlen underlag tillDe två nästa ettger
tredje och fjärde frågan medförsta frågorna. tacklas dende två Därnäst en

vissa kvantifieringar framtidsperspek-scenarioansats möjliggör avsom
högskoleutbildadeför tillverkningsindustrins efterfrågan ekono-tiven på

kvantifieringar intetekniker. kan dock betraktasoch Dessa sommer
känslighetsanalys betydelsen struk-utgörutan avprognoser snarare en av

för efterfrågan högutbildade.turförnyelsetakt på
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Industrins tekniker-3 och
ekonomanvändning

kapitel användningenFöregående presenterade olika högskoleutbilda-av
i tillverkningsindustrin industri emellertidde helhet. Denna långtärsom

ifrån i sina utbildningsintensiteter.homogen Variationerna i självaär
inom industrin inom tjänstesektom.verket väl så de är Detstora som

i skillnaderna i intensiteternagäller någon mån också mellan branscher
tekniker respektive industrinsekonomer strategiska änstemannaresur--
ser.

kapitel skillnaderna tillverkningsin-Detta granskar och tolkar mellan
i användningen högutbildade.dustrins delar Vidare analyseras trender-av

i användning decenniet.denna det På så erhållesöver sättsenaste ettna
för framtidsbedömningar viktiga förändringarunderlag två kanav som

förväntas industrins framtida behov kunskapskapital.styra av
förKapitlet bygger specialstatistik annorlunda sektorindelningpå en av

tillverkningsindustrin redovisas i industristatistik.den SCBsän Förstsom
indelningen och vissa hos Därefteregenskaper sektorerna.presenteras

användning olika högskoleutbildaderedovisas deras och specifikadenav
användningen tekniker olika utbildningsnivå.och ekonomer med Tek-av
nikerintensitetema vidare för identifieraanalyseras skilda sektorer-deatt

kärnutbildningar. i arbetskraftsanvändning-kärnyrken och Trendernanas
producerad enhet studeras liksom sektorernas regionala fördelning.en per

Tillverkningsindustrins sektorer

Sektorerna defmierats för inbördes skillnaderhar understryka mellanatt
fåtal industrigrupper i relativ arbetskraftanvändning och andraett av

produktionsfaktorer Figur 3.1 finns forsknings-och 3.2. Det ochen
utvecklingsintensiv sektor omfattar olika elektronikbaserade indu stri-som

telekommunikations- instrumentindustridata-, och läkemedels-,samter
tlyg- elektrisk generatorindustri.och och Denna sektor, den F-motor- s.

sig högutbildade i sin forsknings-sektorn, använder många både ochav
utvecklingsfunktion i övriga funktioner.och

F-sektorn empirisk definitionär iblandpå vad brukar benämnasen som
högteknologi. Ibland betecknas emellertid industri högteknologisken som
enbart därför dess produktionsutrustning iavancerad sitt brukäratt av
bl. datorstyrning. definierasHär högteknologi efterenbart dessa. om
högutbildade arbetskraft sysselsätts intensivt i Enligt defini-FoU. denna
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från industrin1985,avvikelseFaktorintensitet3.1Figur
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SverigeSverige, allt taltion ärmåste det konstateras ettattatt trots om
minsta industrisek-liten Såsom denhögteknologiskt land, har F-sektor.en

tillverkningsindustrins anställdaendastsysselsätter den ll procenttorn av
industris förädlingsvärde.för denna Knappt12och procentsvarar ca av

från Sverigetillverkningsindustrins härrör F-sektom.l4 exportprocent av
inledningskapitlet inte högtek-i alls betecknasnämndeskan ettsomsom
industriland.nologiskt orienterat

relativakunskapsintensiva inte lika högasektorn har FoU-andraDen
kunskapsintensiv i sin produktion.inte lika Jäm-satsningar helleroch är

kunskapsintensiv därför föroch kallasfört övrig industri den dockmed är
förutominkluderar,enkelhets skull K-sektorn. Den varven som numera

Hushållskapitalvaruindustrin till-för tillvaro, delsektorer.tynande treen
vitvaror personbilar.för hushållen såsom ochvaraktiga produkterverkar

förvaraktigalnvesteringsvaruindustrin producerar också me-varor men
näringslivets primäravaruproduktion inom ochkanisering se-m.m. av

teleutrustning, för tjänsteman-datorer d.kundära sektorer. Däremot är o.
FoU-intensiva investeringsvarorrationalisering så sådananaarbetets att

tredje blandgrupp. Den beståri F-sektorn. Den delsektorn ärplacerats en
främst från verkstadsindustrin tillinsatsvaror och komponenterdels av

från kemiskvaraktiga främstindustri icke konsumentvarordelsannan av
industri.

Sveriges basindustri. Den sysselsätterkan betecknasK-sektorn som
tillverkningsindustrins anställda, producerar 29nämligen 30 procent av

förädlingsvärde 38industris ochdenna exporterar procentprocent avav
Sveriges regionala indu-i hög gradDärtill bär K-sektorndess export. upp

striella struktur.
industrin ihop benäm-kapitalintensiva har samlats underfysisktDen

pappersindustri, stål- och metall-ingår ochningen C-sektorn. Här massa-
petroleumrañinaderier.livsmedelsindustrikemiskindustri, och samttung

utrustningkapitalintensiva teknologi använder C-sektornsinGenom som
utbildningsnivå del personalen. Däremothosganska högkräver avenen

användning-serier vilket hålleri ganska långatillverkas produkterna nere
utveckling försälj-produkter,högutbildade sysslar med av nyasomen av

organisationning, etc.
ingen sysselsättare. Densin teknologi C-sektorn större ärGenom är

21F-sektorn. Det producentdock 3 procentenheter större än ärännu som
tillverkningsindustrins förädlingsvärde 1987 och 28exportörprocent av

tillsin betydelse. Sektom del råvaru-C-sektorn har största ärprocent stor
och därtill betydan-beträffande inhemska råvaror, köperbl.baserad, ena.

transporttjänster.de mängd
inom industrin varkende branscherA-sektornDen somgrupperars.

särskilt intensivt.immateriellt kapital Branscher-materiellt elleranvänder
fyra delsektorer. Tvådärför arbetsintensiva. A-sektorn bestårkallas avna

livsmedelsindu-nämligen arbetsintensivaråvarubaserade denganskaär
träindustrin. högförädlande delsektorerarbetsintensiva Tvåstrin densamt

respektiveindustrin den u-landskon-i-landskonkurrerandehar kallats den
branscherSistnämnda delsektor deindustrin.kurrerande somgrupperar

frånkonkurrensen utveck-huvudsortiment den hårdasteför sitt möter
i-landskonkurrerande delsektorn harlingsländerna. Den transport-pga.
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efterfrågemönster sina inom Huvud-kostnader eller konkurrenter Europa.
europeiska industriländerländerna med lönekostnaderdelen de är överav

i vilkasvenska. Undantag länderna Sydeuropa medeller under de ärstrax
frihandelsvillkor priskonkurrera ikanlåga lönekostnader och under även

strukturförändringarindustrin. Genom kraftigai-landskonkurrerandeden
inom i-landskonkurrerande sektorn kommit utökaA-sektorn har den att

hälftenden for helasin andel sektorn så sektornsattav nu svarar av
sysselsättning.

1987 for 23 tillverkningsindu-A-sektorn svarade årännu procentca av
produktionsandelenstrins sysselsättning. bara 19Däremot procentvar

exportandelen endast 18och procent. .
från relativtSlutligen ingår utländsk konkurrens skyddad delen av

industrin. följdriktigt för eller S-sektorn.kallas den skyddade sektornDen
figurerna teknologiskt likartadframgår 3.1 och 3.2 denSom är A-av

skiljer sig dock från just därför enskildadenna sektor desektorn. Den att
kriteriet intevalts konkurrensutsatthet och teknologi.branscherna ut pga.

finns har FoU-inriktad,S-sektorn delar ganska kunskaps-l t.o.m. som en
verksamhet.baserad

19 industrianställda och förS-sektorn sysselsätter deprocent av svarar
tillverkningsindustrins forädlingsvärde. Endast 318 procent procent avav

industriexporten från S-sektorn.härrör

användning högskoleutbildadeSektorernas av
högskoleutbildade varierade enligt kapitel betydligtAnvändningen 2av

olika näringsgrenar. Totalt består den samlade mängden högskole-mellan
tredjedel utbildade inomutbildade till knappt sådana under-ären av som

fjärdedel vårdutbildadevisningsområdet till dryg Tabell 3.1.och en av
för kategorier betydligt i privatNaturligt andelarna dessa två lägreärnog

näringsliv i synnerhet inom tillverkningsindustrin. båda sistnämn-och, De
ekonomin överrepresentationdelarna har däremot markantda en avav

utbildade inom informationsområ-tekniker, kultur- ochekonomer samt
i industrinsistnämnda utbildningskategorins betydelse kandet. Den stora

förklaras tidningstryckeriema ingår i grafiskförvånandetyckas attmen av
industri i sin del S-sektorn.ärtursom en av

beträffandemellan tillverkningsindustrins olikasektorerVariationema
arbetsintensivautbildningskategorier ganska de båda sektorernaIär stora.

övriga sektorerna och,ekonomutbildade den Destörstadeär tregruppen.
överproportionell teknikerutbilda-deli F-sektorn användersynnerhet en

förklararläkemedelsindustrin ingår i denna sektorsF-sektornde. Att
vårdutbildade. bransch anställer bl. läkare,nioprocentiga andel Denna a.

laboratorieassistenter.ochsjuksköterskor, apotekare
arbetsintensivasammanfattningsvis de båda sekto-påTabellen tyder att

strategisk tjänstemännenblandhar ekonomerna resurs me-som enrerna
kapitalin-for materiellt immaterielltteknikerna strategiska de ellerdan är

föregående kapitelEnligt definitionen i det docktensiva ärsektorerna.
betecknasolika kategorier utbildade vad kanintensiteten styrsom somav

arbetskraftsresurs for vissstrategisk sektor.ensom en



3.1Tabell Fördelningen högskoleutbildade inom tillverkningsindustrins sektorav
1985, totala antalet högskoleutbildadei sektornprocentI av
Sektor Teknik AES Vård Under- Kult.-

visn Info.

S-sektorn 22.1 34.1 3.4 7.9 32.6
A-sektorn 34.0 45.5 6.3 7.6
C-sektorn 56.5 29.9 7.8 2.7 3.1
K-sektorn 57.3 33.2 2.7 3.1 3.8
F-sektorn 63.5 22.7 9.0 2.4 2.3

Tillverknings-
industri 48.5 32.0 5.5 4.4 9.5

Privat sektor,
totalt 32.2 37.4 12.1 7.8 10.6
Offentlig sektor,
totalt 7.6 16.7 27.6 41.6 6.5

Näringslivet,
totalt 14.8 22.7 23.1 31.8 7.7

Källa: Sefigur 2.1

Sektorernas tekniker- och ekonomintensiteter
Tjänstemannaandelen i tillverkningsindustrin har trendmässigt stigit un-

flera decennier.der Den uppgår till 28 Andelen skiljer sig dockprocent.nu
påtagligt femmellan de industrisektorerna med 50-procentignästanen

förandel F-sektorn ned till bara l9-procentig förandel S-sektorn Figuren
3.3. Också K-sektorn har andel förnågot över den industrin.helaen
Samtliga tillverkarsektorer standardbetonade produkter hartre som mer

tjänstemannaandel.lägreen
sin huvudsakliga i skillna-sektorerna har grundVariationerna mellan

gymnasie-,tekniker då de hari teknikerintensitet. Medderna menas som
i teknik, medicin elleruniversitetsexamen naturvetenskap,högskole- eller

teknikerandeldubbelt så hög K-farmakologi. harF-sektorn än somen mer
kapitalinten-i deni sin dubbelt så högandel är nästansektorn tur somvars

ungefärteknikerintensitet slutligenindustrisindustrin. Sistnämnda ärsiva
Eftersomarbetsintensivai sektorerna.de de bådadubbelt högså som

figuren resulta-examina visardefinierats nivå påtekniker här attoavsett
högskoleutbilda-jämförelseravsnitts hur andelarnafrån föregåendeten av

kunskapsintensiva sektorernasDe bådavarierade robusta.de är mer
produktion inteproduktionsuppgifter sig i derasavspeglar lkomplexa att

ikapitalintensiva industrinii mån denautomatiserats samtsamma som
inte utvecklas,tekniskt dekomplexaprodukter är så2 deras attatt

icke-tekniker.utbildade ellersäljs lågttillverkas och av
Även påtagligtvarierar ganska mellan sektorernaekonomandelarna

härbetydligt nivå Ekonomer ärkring lägre på ett procent.parenmen
AES-utbildningar iföregående avsnitts det dedefinierade iän attsnävare

ingår samhällsveten-inte medtagits. Däremotutbildningarna härsociala
för variatio-ekonominriktning. Betecknandeutbildningar medskapliga

ekonomintensiteterna återfinns i dede högstamellan sektorer är attnerna
kunskapsintensiva sektorerna.båda
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påtjänstemän bland de anställda i olika sektorer med fördelningFigur 3.3 Andelen
1988tekniker och ekonomer
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Källa:SAF.SFOKFO lndustristatistikenoch

harvarkentjänstemän har dehögsta andelengenomgåendeDen som
dei figuren. Eftersomövrigaekonomutbildningar,tekniker- eller gruppen

förvå-någotkanske dettadeñnierats brett ärutbildningarnasistnämnda
från dennakontorister. Bortsesingår dockHärnande. stor gruppsom en

omsko-företagenhosfunnits strävan1980-taletdet under atthar engrupp
möjligt.få Detblir såövriga utbildadeså dessanyrekryteraoch att som

industrierna frånkunskapsintensivaFöretagen i de atthindrat nyare,som
decenni-tekniker underkroniska bristen påvarit denmed detta harlyckas

et.
högskoleutbildade. Det ärframför allt gällt debrist harNämnda en av

instituts-tekniker inkl.gymnasieutbildadetill andelenförklaringarna att
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Figur 3.4 Tekniker- ochekonomintensiteterlör olika utbildningsnivåer i industrisekto-
1988, i total sysselsättningi respektiveprocent sektorrerna av
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utbildade d. är gånger så andelen högskoleutbildadetre Figurstoro. som
3.4. varje falll håller denna förklaring i F-sektom och, sannolikt stora
delar K-sektom. forskningsintensivaI den industrin nämligenär deav
högre utbildade strategiskt viktigare Det återspeglas i det däratten resurs.
enbart går två gymnasieutbildade tekniker varjepå högskoleutbildad.
Även den kapitalintensiva industrin förhållandevishar hög andelen
universitets- och högskoleutbildade tekniker. Detta har sin igrund beho-

materialkunskaper inte lärs ivet mån på gymnasiestadi-utav som samma
andra områden inom tekniken.et som

Betecknande för de arbetsintensiva sektorerna deras tekni-lågavar
kerintensiteter. Figuren visar också på de gymnasieutbildade femäratt ca

flergånger de högskoleutbildade.än Det kan tänkas tyda teknisktpå deatt
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utbildningsnivå. slut-Dennainte kräver högsåprodukternaenklaresett
haftförsta har dessa sektorerskäl. dettvå Förinte självklardockärsats av

arbetskraft inte brukarrekryteringkontraktion dåperiodlång avaven
arbetsintensivadelar dekännetecknasandraaktuell. detFör stora avvara

föregenskaper talar A-företag. dessaBådarelativt små attsektorerna av
utbildningsnivåsinuppgraderahaft särskilt svårtkan haS-sektornoch att

teknikerbristperiodunder deni behoventakt medteknikernahos somav
gjortsbedömningenhar denbranschgruppernade störreförelegat. l en av

50fråntiofaldigas dagensbehövacivilingenjörer skulleantalet caatt
stycken.

mellanFördelninghar ocksåarbetsintensiva sektorernaDe annanen
kapitalintensiva.immaterielltmateriellt ochdeekonomertekniker och än

C-varje Itekniker anställda på ekonom.ungefär tvåförstnämnda harDe
fyra. forsk-Deni K-sektorn drygttekniker ochgår det drygtsektorn tre

varje ekonom.tekniker anställdsju påindustrinningsintensiva har änmer
lågutbildadefärreekonomutbildningarna gäller det gårförOckså att

kunskapsintensiva sektorer-i de bådahögutbildad ekonomekonomer per
i övriga mellan 3 och 4.dedrygt tvåeller änknapptna

förskjut-indikationer på deutbildningsprofiler klaraolikaDessa ger
vidförväntas uppståarbetskraft kanutbildadi behovenningar ensomav
fårsammansättning.sektoriella Antagindustrins attförändring enav

vid givenkunskapsintensiva delarnadeindustriell förnyelsesnabbare mot
Vilken för-utbildningsintensiteter.specifikagivnasysselsättning ochtotal

uppkommaarbetskraft skulle dåefterfrågan påindustrinsiskjutning
efterfrågarindustrinförväntaförstaför detskulleEnligt attossovan

tjänstemän-blandandra skulledetrelativt arbetare. Förtjänstemänmer
efterfrågas bekostnadpåekonomeri mindre måntekniker och,fler avnen

utbildningsnivåtredje då kraven påskulleutbildningar. detFörövriga
universitets- ochtill fördel för detekniker och ekonomerhöjas för både

tekniker- ekonomgrup-bland ochfjärde skulledethögskoleutbildade. För
detmedanfärre ekonomer behövasinte absolut settrelativt menperna

för teknikerna.gälleromvända
förutsättningunderenbartvisar håller dessa slutsatserantagandenaSom

isjunkasysselsättning kommertillverkningsindustrins totala attinteattav
för-arbetskraftsåtgångenhurföljande avsnittet granskasframtiden. detI

utveck-medförändringar sammanhängtindustrin dessai och hurändrats
produktionen.lingen av

1987arbetskraftsanvändning 1969-Industrins
produktions-betingas desshögutbildadeanvändningIndustrins avav

sammansättningsförändringarrationaliseringstakt, dessutveckling, dess
iför varandrasubstituerarolika slagarbetskraft t.ex.hur sam-samt av

långsiktigfinnsproduktförnyelse. Detrationaliseringar ellermedband en
sjunkerproducerad enhetarbetskraftsåtgångeninnebärtrend att persom

Figur 3.5.
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Figur 3.5 Index för antalanställdaL respektiveantal tjänstemänLT produceradperenhet q 1968 1987 tillverkningsindustrin produktions- och tjänstemanna-samtr-utvecklingen
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infly-trend bröts 1973 77 då arbetsproduktiviteten sjönk underDenna -
stödpolitik inriktats arbetskraftentande på hålla kvar iattav en som

företagen. Stagnationen i industriproduktionenden svenska fortsatte dock
ytterligare tills devalveringar amerikanskantal år två och snabbett en
importexpansion skapade kraftig expansionsetfektganska 1983- 1985.en

tvingade fram rationaliseringarDenna stagnation övertlyglade effek-och
stödpolitiken. medförde sjunkande förDet de âtgångstalenterna attav

arbetskraften sjönkåterupptogs redan 1978. Under tid åtgångstalenen
för för tjänstemän.arbetare änmer

sjunkande fartTjänstemännens åtgångstal först innågot år påsatte
Därför inte antalsmässigal980-talet. har deras kontraktion kommit att

förränutvecklas till klar nedåtgående trend under de åren. Ensenasteen
kontraktionganska del denna hamnade under enstaka 1986,år,stor ettav

då sannolikt del tjänstemannainriktade verksamheter bl. deen a. genom
företagens tidigare bolagisering atfársområdena, förts tillöverstora av
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industritjän-sysselsättningenKontraktionennäringsgrenar.andra avav
arbetaremedan antalet28 000ellertill 12uppgick detta årstemän procent

3000.sjönk med enbart
i börjankonjunkturcykel delsdrygttrendernavi betraktar överOm en

förTrendernaföljande konstateras.figuren i slutet kani delsperiodenav
för tjänste-kurvanungefär medandensammaåtgångstalet ärtotaladet

minsk-snabbareåttiotalet. dennaMenunderbrantare nedåtgårmännen
skeddetill fallhänförbar detför tjänstemänåtgångstalet äriningstakt som

förundantag årenmedför detta1986.enskilt år, Justerat samtunder avett
ungefär takt.iförändringarna1970-talet gårhoarding på"labour samma
omklassificeringarfrånbortseframtidsbedömning måstel avmanen

stödpolitikinfluensertillfälligafrånliksomi statistikenverksamheter av
bedömningsinslagmedföra vissainte skedockkan härd. Detta utan att0.

varit bådeinfluensergodtycklig sådanamindreeller attnatur pga.merav
fram tillvi dockreservation kommerlångvariga. Med dennakraftiga och

arbetsåtgångstalen pekarilångsiktstrenderna mot attatt
genomsnittligindustrin skulle ha krävtitjänstemänstabilt antal1 enett

tal 2.5i rundaproduktionstillväxt påårlig procent.
genomsnittligindustrin skulle ha krävtistabilt antal arbetare2 enett

denprocentenheter änoch tvåmellanproduktionstillväxt påårlig meren
tjänstemannakår.för stabilbehövts ensom

lönestruk-utveckling löner,Sverigesbl.beroendetalDå dessa är ava.av
mekaniskt. Sominte användasdockdeväxelkurser kanoch senaretur

produktions-positiv relation mellanlångsiktigtfinns detdiskuteras en
strukturförnyelse här ärstrukturfömyelsetakt. Denochtillväxttakt som

medsammansättning sektorerpåindustrinsvisar hurdenrelevant är som
framgått råder dettidigareförändras. Somresursanvändningrelativolika

deutbildningsintensiteter mäteri desektorermellanskillnader somstora
arbets-avsnitten granskasföljandedehögskoleutbildades betydelse. I

olika sektorerna.utveckling för dekraftsanvändningens
kontraktiv/mermindreantalsmässigttjänstemannakáren ärAtt expan-

normaltproduktionstillväxttakt betydervid givenarbetaresiv kårenän en
finns emel-stiger.sysselsatt Detkunskapskapitaletinvesteradedetatt per

kun-utbildnings- ellertjänstemannakategorier har lägrelertid som en
nyckelresurser-bådaOm enbart dekategorier arbetare.vissaskapsnivå än

trendenbeaktastekniker ekonomer, ärochdvs.tjänstemännen,blandna
3.2.Tabelldock klar

tillverkningsin-utbildningsnivåer ipåolikaekonomertekniker och3.2 AndelenTabell
tjänstemänantalet1988, i1977ochdustrin procentav

EkonomerTeknikerUtbildningsnivå
1988197719881977

5.0 l20.621.6Gymnasium
påGrundexamen

1.91.87.04.7universitet/högskolor
0.00.00.50.4Forskarexamen

7.06.828.226.7Totalt

KFO-statistikSFO-ochBearbetningar SAF-,Källa: av
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Mellan 1977 och 1988 har teknikerbåde och ekonomer kommit till
intensifierad användning i tillverkningsindustrin. För ekonomerna gäller
detta alla utbildningsnivåerpå ökningenäven universi-större påom var

högskolenivåernaoch för gymnasienivån. Beträffandeän teknikernatets-
utvecklingenhar varit något annorlunda. De gymnasieutbildade tekniker-
andel inklusive instituts- fackskoleutbildadeoch sjunkithar mednas en

procentenhet.
Denna sänkning har blivit följden flera drivkrafter, ekonomiska såvälav

demografiska. utbildningsnivåKraven på stigit i industrinhar bl.a.som
sammanhängande med ökad komplexitet hos och produkter.en processer
Samtidigt särskilt institutsutbildadehar de teknikerna nått sådana åldrar

pensionsavgångarna varit Slutligen intehar nivån gymnasieut-påatt stora.
bildningarna förbättrats i den takt behövts för de ökadeatt motsvarasom
utbildningskraven.

Ökningen teknikerintensiteterna för de båda högskolekategorierna iav
fongåendetabellen visar höjningpå teknikerkårens genomsnittligaen av

utbildningskapital. Särskilt lyftet varit förhar de avlagt grund-stort som
ökning43 antalet. forskarutbildadeDe har ocksåprocentsexamen av

haft hög ökningstakt 26 tillbakaprocent. Ser förpå marknadernaen
dessa utbildningsnivåer i teknikerkåren följandekan konstateras.tre

Under delen perioden förelegatstörre har det brist tekni-svår påav en
frånker universitetsnivåerna.de båda Däremot har gymnasienivåns ex-

aminationer oftareräckt bättre till. cykliskaoch De mönstren antyder
också otillfredsställd efterfrågan på civilingenjörer spillt iöveratt en
efterfrågan gymnasieingenjörer.på entydigt förDetta talar övergångenatt

förhögre utbildningsnivå teknikerna skulle ha varit starkareänmot om
examinationen från nivåer varitdessa högre.

Följande slutsatser kan dras beträffande behovet strategiskadeav ar-
betskraftsresurserna tekniker ioch ekonomer tillverkningsindustrin som
helhet. Intensifieringen i industrins användning tekniker är såav pass
kraftig antalet stigabehöver något O.2 procent vid årligredan så lågatt en
produktionstillväxt två i varje fallDetta tyder detprocent. senastesom
decenniets utveckling på och då märka teknikerbristen tvingatär att att

faktiska ökningstakten. Vidden produktionstillväxt sjunkerner samma
dock användningen gymnasieutbildade tekniker med 0.7 årprocentav per

jämföra 2.3 för samtliga tjänstemän.medatt procent-
Vid denna tvåprocentiga tillväxt produktionen tillverkningsindu-harav

strin samtidigt ledigt absorberat högskoleut-bildade tekniker i tvåen
tredjedels gånger så hög takt 3.3 forskarutbildadeprocent. För de var
takten 2. l något produktionens. föröver Denna takt dock forskar-devar
utbildade påtagligt lägre den skulle forskarbris-än ha utvecklats utansom

Bland ekonomerna ungefär oförändratantalet med klar minsk-ten. var en
ning för gymnasieekonomerna likaoch klar ökning för de båda högsko-en
lenivåerna.

Redan vid strukturförnyelse-de tillväxttakter föroch gälltsvaga som
industrisvensk under de lO- 15 åren troligen Sverigesväxersenaste

behov högskoletekniker och -ekonomer industrinsklart produk-änav mer
tionstillväxt. har gjorts troligtDet också totalantalet tjänstemän vidatt en
fortsättning dessa tillväxttakter sjunka.skulle lndustriarbetarna skulleav
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2på 1.5 åtroligen i taktantal,i procentminskavidare ännu enmer
årligen.

arbetskraftsanvändningspecifikaF-sektorns
19889681 -

tvåhar nämntsutvecklingsintensiva sektornforsknings- ochDen som
teknisk utveck-haftharelektronikbaseradedenDendelsektorer. enena,

behovkraftigt sjunkandetilllettochsnabbtmycket ettling gått somsom
elektronik-förgällthar delsenhet. Dettaproduceradarbetskraft perav

liknandeochhemelektronik dels datorerochkomponenter samman-s.
åtgångstalenvi betraktarNärprodukter.serietillverkadeändåsatta men

iskillnadernaviktigt beaktadetF-sektorför svensk är att samman-m.m.
i ländermotsvarande sådanaSverigei ochsektordennasättningen somav

och USA.Japan
Åtgångstalens figur 3.6 harframgår1968utveckling sedan sam-somav

snabbarehaft markantonekligenharF-sektomfigur 3.5.skala ensomma
förtrendennittonårigaindustrin. Denhelasina åtgångstalsänkning änav

medanminskningstakt 4.3påvisar motsva-procentsamtliga sysselsatta en
stabil sysselsätt-Entillverkningsindustrin 2.9för procent.rande takt var

helhet,industrinjämfört medhögteknologin alltså,kräverning i ensom
förmotsvarande talvi jämförproduktionsökningen. Omitakthögreklan

och -2.7mindre, -3.9dockblir skillnaden procenttjänstemänenbart
procent.

betraktadedenunderförverkligades ocksåtillväxtbehovhögreDetta
årligen eller6då medproduktionsvolymperioden. F-sektorns procentsteg

Dettillverkningsindustrin helhet. ärförökningstaktengånger somtre
år1.8stiga medkunnattjänstemän procenttill antaletförklaringen peratt

tjänste-emellertid inte F-sektornsåren harUnder dei F-sektorn. senaste
kontraktionEricssonkoncernenstill följdstigit, främstmannakår attav

företag.tillväxt i andraetableringtillräcklig ochinte kompenserats av
förtillinte räcktproduktionen hariexpansionstakt1980-talets snabbare

framgåttarbetsproduktivitetsökning. Somsnabbarekompensera avatt en
handelsbalans.förbättra sektornstillinte hellerdenkapitel räcktel att

i takttillverkningsinbyggtF-sektomtio åren harde utUnder senaste en
mindrestigit medsamtidigttjänstemän harAntaletår.6.8 procent perav

minskat medantalet arbetare tvärtomårligen medanhalvän enprocenten
industrin.för helaSkillnaderna större änäroch kvarts snarastprocent.en

haförefaller alltsåanställdutbildningskapitaletgenomsnittligaDet per
fortare i F-sektorn.stigit snarast

perioden och hänsynolika delarutvecklingen undergranskningEn avav
ungefärmedmåsteF-sektom växaspeciella antydervärdentill 1986 års att

upprätthållaför kunnaindustrin helhettakten attden dubbla enmot som
minimum 5påtillväxttaktalltsåbetydertjänstemannakår. Detstabil en

behöverförbli detsammaskall kunnaantalet arbetareFör attprocent.
omkringtroligen 7högre,tröskeln procent.sättas ännu

ekonomintensitetematekniker- ochutvecklingenvisar3.3Tabell av
utbildningsnivåer. De mönsterolikaför19881977 ochmellan somtre
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Figur 3.6 Index för antal anställdaL respektive tjänstemänantal LT produceradperenhetq 1968- 1987i F-sektorn produktions- och tjänstemannautvecklingensamt
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iakttogs för hela tillverkningsindustrin finns förockså F-sektorn, men
tydligare. De gymnasieutbildade har fått minskad betydelse i tekniker-en
yrkena medan detta inte gäller för ekonomyrkena. En kraftig uppgång av
andelen tekniker med grundexamen från universitet och högskolor har

än väl kompenserat för detta. förMen F-sektorn gäller till skillnadmer
från tillverkningsindustrin helhet forskarutbildadede teknikernaattsom
ökat iän betydelse. forskarutbildadeAntalet har således stigit medmer
nästan två tredjedelar medan tekniker med grundexamen ökat med knappt
50 procent.
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1977utbildningsnivåer i F-sektornpåolikaekonomertekniker och3.3 AndelenTabell
tjänstemänantal1988, ioch procentav

EkonomerTeknikerUtbildningsnivå
1988197719881977

3.03.929.632.9Gymnasium
frånGrundexamen

2.22.014.411.1univiversitet/högskola
0.10.01.0 1.5Forskarexamen

6.36.045.545.0Totalt

Källa: tabell 3.2Se

i F-relativ betydelsemindreredan konstateratsharEkonomer ensom
20dock klan caantal ökarochandelindustrin. Derasi helasektorn än

meduniversitetsutbildadei synnerhetgällerantalsökning. Dettaprocents
till1977från 6forskarutbildadeforkraftig expansion de stmycketen

1988.26
för de hög-ekonomintensiteternaochtekniker-tilltendenserDessa att

tillverkningsindustrinii F-sektorn änskoleutbildade ökar klart sommer
skettskulle hautvecklingdeni själva verketunderskattar omhelhet som

F-sektornidetrekryteringsplaner. Ty ärsinaförverkligakunnatföretagen
varithögskoletekniker störst.bristen på somsom

årligenminst 5medmåste växa procentF-sektornSlutsatsen attovan
uppenbarligengällertjänstemänstabil mängdbibehållafor kunnaatt en

medräknatorde kunnakategorierna. Manuniversitetsutbildadeinte de
procenttillverkningsindustrin 2.5förvid taktredanatt somsamma

iklarthögskoloruniversitet växaochfrånteknikeråtminstoneskulle
nolltillväxt åt-vidöka redanmycket välforskarutbildade kanantal. De

utbildningintensi-normalinnanåtgårperiodunder denminstone ensom
storföretag.i F-sektornsuppnåttsför dessatet

arbetskraftsanvändningspecifikaK-sektorns
1988968l -

skälDärför finns dettredjedel industrin.knapp attK-sektorn utgör aven
industrins F-sektorns.utveckling liknar hela ändenna sektorsatttro mer

produktionsvolymförändringarnautvecklingåtgångstalensSåväl avsom
konstate-bekräftar Figur 3.7. De1987 dettatjänstemän 1968-antaloch

vilkenbeträffandeindustrin helhetgjorts förranden pro-somsom ovan
iminskningstaktvid givenförduktionsutveckling behövs attsom -

respektivetjänstemän arbetareoförändrat antalåtgángstalen medge-
forockså K-sektorn.såledesgäller

givetvis ändåkantekniker och ekonomeranvändningK-sektorns av
detta.uppfattning3.4industrins. Tabellfrån helaavvika del omger enen

1977 högre änekonomintensiteterna redan motsva-tekniker- ochBåde var
vuxit.därefterSkillnaderna hartillverkningsindustrin, snarastforrande

gymnasie-andelK-sektornsindustrin harfor helautvecklingenTvänemot
tabellernaframgårK-sektornkräverstigit. allmänhetltekniker avsom

kanF-sektorn. Dettautbildningsnivålikainte hög3.43.3 och somen
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Figur 3.7 lör anställdaL respektiveantal tjänstemänLT produceradIndex antal per
enhetq 1968- 1987 i K-sektorn produktions- och tjänstemannautvecklingensamt
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förklaratillsammans bristen civilingenjörermed den rådande på m.m.
skillnaden i utveckling För gymnasieutbildade.de

3.4 påolika utbildningsnivåer iTabell Andelentekniker ochekonomer K-sektorn 1977
1988,och i antal tjänstemänprocentav

Utbildningsnivå Tekniker Ekonomer
1977 1988 1977 1988

Gymnasium 26.1 26.5 4.9 5.7
frånGrundexamen

universitet/högskola 7.8 2.2 2.34.5
0.3 0.3 0.0Forskarexamen 0.0

Totalt 30.8 34.6 7.1 8.0

Källa: Se 3.2tabell

väsentlig ökning de högsko-uppvisar inte desto mindreK-sektorn en av
För indu-teknikerna. intensitet lägre den helaleutbildade En änsom var

forfjärdedelar värdetstrin stiga med klart1977 har passeratatt tregenom

4-29-050
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betydandedenmedtill del sammanhängatordeindustrin 1988. Detta en
iperiodenstorföretag genomgått understorleksförändring K-sektorns

storföretag.globalagenombrottmed derassamband som
personalkategori ilika centralforskarutbildade ärinteTrots somatt en

Sannolikt hadei K-sektorn.23stigit medantalhar deras procentF-sektorn
Skillna-forskarutbildade.tillgång påvid bättrevaritökningen störreän en

iandel F-i ochK-sektorntjänstemännenandelforskarnasiden sammaav
utbildnings-inträffa påstruktureffekt skulleviktigpekar påsektorn somen

ViK-sektorns.skulle accelerera äntillväxtF-sektornsmarknaden merom
forskarutbildadeefterfråganacceleration i påkraftigsärskiltskulle en

Därtill skulle dennatekniker med grundexamen.forskardugliga steg-samt
teknikområde-smådelvis ellerderikta sigefterfråganrande mot nyamer
läkemedel ochreglerteknik, flyg,ochelektronik, instrument-såsomna

maskinteknik.områdetäldredet större,elektroteknik än mottung
respektive F-industrinekonomintensitet helaänhar högreK-sektorn en

den gäller1977. Attvuxit sig starkare sedanskillnad harDennasektorn.
dettyda på ärkanuniversitetsutbildade ekonomerna attsärskilt för de
finan-företagen deistigande betydelseninternationaliseringen och den av

multinationel-utvecklingen. Våra störstadrivit påfunktionernasiella som
just i K-sektorn.finnsföretag

skulletillväxttaldetkonstateraalltsåför K-sektorn kan attOckså som
antalväxandeför klarträckaskulletjänstemannakårstabil ettatt gege en

universitets-deSärskilt skulle detta gällaekonomutbildade.tekniker- och
pensionera-få mångaskulle komma ersättahögskoleutbildade attoch som

relativtskallK-sektorn växainstitutsutbildade. Omgymnasie- ochde
högskoletekniker och -eko-efterfrågan påförskjutstillverkningsindustrin

uppåt.än mernomer

arbetskraftsanvändningspecifikaC-sektorns
19881968 -

sjunkit19871968 ochåtgångstal har mellankapitalintensiva sektornsDen
lika snabbtinte allsK-sektornsindustrins ochhelasnabbare än sommen

industrikapitalintensivkarakteristiskt fördragFigur 3.8. EttF-sektorns
1974- 1977. Dethoarding hadekraftiga labour denden mycketär var

stödformerföretagsstöd såvälochdirekta bransch-resultatet avsomav
för devaltsregionalpolitiska stödvissaoch attlagerstödet passasom

verksamheterna.kapitaltungacykliska,
allraförrän under deintefiguren C-sektorn senastehardömaAtt av

frånhaft trendenskulle haåtgångstal denlåganått sådanaåren omsom
Beträffande åtgången1980-talen.1970- ochfortsatt1968-1973 avgenom

fört ned taletfallegenartade mot1986 årsdet enbarttjänstemän är som
Ändå ioch1977sjunkit sedan årtjänstemänantalettrendlinje. hardenna

kunskapsintensivai bådamotsvarighet deinte har någontakt somen
produktionsutvecklingdåligindikerar detfiguren ärSåsomsektorerna. en

ochdels stål-årunder närantalsutvecklingen. Förstförklarar senaresom
pappersindu-ochupphört, delskontraktionmetallindustriernas massa-
kommithelhetförproduktionen sektorn taatttillväxt ökat harstrins som
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tjänstemänLT produceradL respektiveantal3.8 lör antal anställdaFigur lndex per
tjänstemannautvecklingenproduktions- och1968- 1987i C-sektornenhetq samt
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1989inte minst under åren 1988-vändning. märksexpansiv Dettaen
i figuren.saknassom

i figurerna 3.8utveckling indikeras 3.5 ochstrikt på denOm tar som
stabil tjänstemannakårför hållatillväxt behövsskulle den att ensom

Emeller-i industrin ca 2.5 procent.i C-sektorn helahögre änbehöva vara
marknadsutveckling och omstruktu-stålindustrinsinte minsttid antyder

tjänstemän varitminskat sårationaliseringar åtgångenrering deatt som av
fortsätta i under 1990-taktexceptionella knappast kande antasatt samma

troligt tillväxt två och halvbakgrund det pådenna ärtalet. Mot att enen
tjänstemannakår i C-for bibehålla intakträckaskulle kunna attprocent en

sektorn.
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C-sektorns kring skiftetproblem mellan 1970- och l980-talen återspeg-
i utvecklingen tekniker-las och ekonomintensiteterna Tabell 3.5.av

intensiteternaBåda sjönk mellan 1977 föroch 1988. Särskilt gällde detta
ekonomandelen. haftFrån ha den högsta ekonomandelen 1977 föll C-att

till tillbaka tillsektorn år 1988 tredjeplats efter K-sektorn och A-en
Ävensektorn. andelen högutbildade föll tillbaka.ekonomer

Tabell 3.5 Andelentekniker påochekonomer olika utbildningsnivåer i C-sektorn 1977
1988, i tjänstemänoch antaletprocentav

Utbildningsnivå Tekniker Ekonomer
1977 1988 1977 1988

Gymnasium l7.6 16.4 6.0 5.3
Grundexamen från
universitet/högskola 4.4 1.85.5 l
Forskfirexamen 0.6 0.6 0.0 0.0

22.6Totalt 22.5 7.8 7.0

Källa: Setabell 3.2

teknikersidan utvecklingenPå blev sjönk tekni-något annorlunda. Dels
kerintensiteten bara marginellt dels andelen tekniker med grundexa-steg

från universitet och högskolor. Antalsmässigt därför denmen var senare
teknikergruppen stabil. minskadeganska I stället forskarutbildadeantalet
tekniker med 20 kontraktionöver Denna torde i ganskaprocent. stor
utsträckning hänföra sig till stålindustrin.

uppfattningVår 1990-talets utveckling för betingasC-sektornom omav
vi basindustrins problem varit sekulär och därmed hän-tror att naturav
förlig till strukturellt orsakat engångsskift i efterfrågannedåt bl.ett av a.
stål. fallet. Vidare förutsättasHär så skall både kapacitets-ärantas att att
anpassningen och de därmed sammanhängande omstruktureringarna av
företag anläggningar tilloch delen i Sverige.större klarats Grundennu av
för bedömning problembranschemas företag varit vinstrikadenna är iatt

konjunkturcykel efterfrågetillväxten tagit fart.återsamt attsnart nog en
tillväxtMot denna bakgrund torde på ochtvå halv procenten en

medföra stigande efterfråganklart åtminstone tekniker, särskiltpå deen
forskarutbildade.högskole- Ekonomefterfrågan ovissoch är mera men
viss ökning sannolik för universitetsutbildade.här deäven är en

arbetskraftsanvändningspecifikaoch S-sektorernasA-
19881968 -

fördel tillsammans medbehandlasarbetsintensiva sektorn kan medDen
eventuellför likartad. Enteknologin sektorerna sådärför ärS-sektorn att

sammanhängautveckling åtgångstal kan tänkastidigareiskillnad deras av
konkurrensutsatt.enbart A-sektom ärmed att

utveckling for dessai åtgångstalensfrapperande skillnadfinnsDet en
3.10. konkurrensut-Figurema 3.9 och Denarbetsintensiva sektorerbåda

kapitalin-sig med denhaft sänkningar kan mätaA-sektom harsatta som
periodens år. I denjämnare fördeladevarit överindustrinstensiva men
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Figur 3.9 Index för antal anställdaL respektiveantal tjänstemänLT produceradperenhetq 1968- 1987 i A-sektorn produktions- och sysselsättningsutvecklingensamt
190 Åtgångstalensutvecklinga.
l80

l70

160

150

140

l I l I ll l l ll
70 72 7868 74 76 80 82 8684

Utveckling produktionsvolym tjänstemänochantal160 av-
150 -,\-

\ LT140

130-
Va120-

110-
1-100-

90-
804:

J I l lI lI I 1I
68 70 8272 74 8676 78 80 84

Källa:Sefigurer3.5

skyddade industrin minskningennådde i åtgångstalen inte halva A-ens
sektoms tal. Alltså har den skyddade industrin haft den klart sämsta
utvecklingen arbetsproduktiviteten i industrin.hela Inte relativtettav ens

fall För tjänstemännen speciellaunder det förändraråret 1986stort denna
slutsats.

gissning till skillnadDet knappast vågad hävda orsaken denär attatten
finns föri åtgångstalens utveckling och S-sektorerna ligger i denA-som att

sistnämnda varit i förskonad frånsektorn hög grad utländsk konkurrens.
Följaktligen framtidsbedömningen kritiskt vilkaberor antagandenav

beträffandeför 1990-talet konkurrensutsattheten för Tillgör S-sektorn.
frågan tillbaka iden kommer kapitel

historia bibehållande tjänstemannakårA-sektorns antyder dessatt ett av
Förskulle produktionstillväxt vad helakräva klart högre än gällersom
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LT produ-tjänstemänL respektiveantalanställdalör antal3.10 IndexFigur per
tjänstemannautveck-ochproduktions-S-sektorn1968-1987 iq samtceradenhet
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Källa:Sefigurer3.5

skulletillväxttakthögreprocentenhetstorleksordningenindustrin. I en
siffra för S-sektomrimligbliockså kunnaskulleräcka. Dettakunna omen

konkurrenssituation.får liknandeden en
ochhandels-politiskt konstrueradeavskaffande dekomplettVid ett av

rim-krafterindustrin talar tvåför skyddadekonkurrenshindren den mot
Å S-sektom bran-sidan innehållerantagande.i enkeltligheten såett ena

intei smak harskillnadertransportkostnader ochscher sammagenomsom
för intetalarprodukter. DetA-sektomsdistansokänslighet attsomm.m.

kapitel 7seimportkvoterochmedförafrihandel skulle export-sammaens
Å efter-haftsannoliktS-sektomsidan harandra1989. deni Ohlsson en

Inhämtandetrelativt A-sektom.produktivitetsutvecklingsinsläpning i av
inten-utlandetmedkonkurrenseneffcktivitetsförsprâng och närdetta om

försänkning åtgångstaleninitiellmedföra snabb,sifieras kommer att aven
börjadesedan stödprogrammenC-sektom hadedet slagS-sektom somav

del.1970-taletsned undertrappas senare
relativatill sinakrafter dels inte kan bedömas stor-dessa tvâEftersom

förantagandenaförståeligtkan detvarandramotverkarlekar dels omvara
med bedöm-utlandskonkurrens överensstämmervid öppnadS-sektom

måsteS-sektombetyderför A-sektom. Detåtgángstalenningen attav
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minst årstillväxt för föruppnå och halvprocentig seklettre restenen en av
sin tjänstemannakår intakt.kunna hållaatt

haftBåda sektorerna har i sin teknikerintensitetnedgång samladeen
3.6 3.7. sjönkTabellerna och l A-sektorn också ekonomandelen. För

högskoleutbildadebåda sektorerna hävdade sig väl bibehållnade med
eller stigande tekniker. Bristen högskoleutbildadeekonomer andelar på

tekniker industrigruppertorde ha drabbat båda dessa särskilt hårt med
företagen itanke på dessa inte särskilt internationaliserade.små ochäratt

Vi i från för intensiteterkan dag utgå de har låga högskoleutbildadeatt av
tekniker möjligenoch,- också ekonomer.

på olika utbildningsnivåer i A-sektorn, i3.6 teknikerTabell Andelen och ekonomer
tjänstemänantaletprocentav

Utbildningsnivå Tekniker Ekonomer
1988l977 1988 1977

6.0 5.7Gymnasium 13.1 l.4l
frånGrundexamen

2.0 1.6 1.6universitet/högskola l.4
0.0 0.00.1 0.1Forskarexamen

7.313.5 7.7Totalt 14.6

Källa: Se 3.2tabell

S-sektorn, ipå olika utbildningsnivåer itekniker ekonomerTabell 3.7 Andelen och
antalet tjänstemänprocentav

Tekniker EkonomerUtbildningsnivå
1988 1977 19881977

12.3 9.2 4.2 4.4Gymnasium
frånGrundexamen

1.9 1.2 1.2univiversitet/högskola 1.5
0.1 0.0 0.00.2Forskarexamen

14.0 ll.3 5.3 5.6Totalt

Källa: Setabell 3.2

tillväxttakt 3.5Inför blir slutsatsen på1990-talet alltså procentatt en
högskoleutbildadeanvändningårligen medföra stigandeskulle me-aven

imöjligen gymnasieutbildade räcka antal.dan de skulle kunna

sysselsättningsutvecklinglångsiktigaSektorernas

sysselsättning i grad styrdtillverkningsindustrins högUtvecklingen ärav
tillverkan-auto-matiseringen dessi produktionstillväxt,takten dess avav

kapitelfunktioner sefunktioner företagens specialisering påfl. ochde m.
industris sysselsätt-för långvariga denna4. Avgörande den nedgången av

har stagnationmitt varit denning l970-talets tvekansedan utan av pro-
Kostnadskrisen drab-inleddes Figurerna 3.5 och 3.1 1.duktionen dåsom

arbetsintensivanämligen desysselsättare hårtbade dessutom två tunga
uppstod mellan A-kunskapsintensiva skillnadsektorerna. Denoch som

framhållitsi förändringen antal anställda kanoch S-sektorn ovansomav
förklaras varit konkurrensutsatt.med enbart A-sektornatt
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Tillverkningsindustrins påfördelning sek-1968- 1987medsysselsättning3.11Figur
tusentalitorer,
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varit förskonad från kontraktion i sysselsätt-Ingen sektorerna harav en
ningen. sin inte underK-sektorn nådde redan 1976 och kundetopp ens

efter nivå.perioden devalveringarna 1981 och 1982 återhämta denna Den
forskningsintensiva industrin sin sysselsättning 1975 kundetoppade men

accelerationen tillbaka till sin forna maxi-1982- 1985 nånästangenom
nivå. Därefter sjönk sysselsättningen raskt igen.mala

tjänstemän sjunkit i kunskapsinten-Under är har antalet de bådasenare
inträffadesiva fallet 1986, såsomsektorerna. Nästan hela dock år nämnts

sannolikt till följd omklassiñceringar till tjänstesektorer.verksamhetav av
sysselsättning enligtför tjänstemännens harDessa två sektorers betydelse

För hälftentabell 3.8 trendmässigt stigit. Tillsammans de änmersvarar nu
sysselsättning vilket jämföras har 42deras kan med dessa sektorerattav

industrianställda.totala antaletprocent av



3.8 fördelningenpå tillverkningsindustrinsTabell Den procentuella sektorer syssel-av
1968, 1978respektivetjänstemän och 1987satta

Sektor Sysselsatta Tjänstemän
1968 1987 19681978 1978 1987

S-sektorn 19.8 19.1 18.8 19.4 18.5 17.6
A-sektorn 29.4 23.7 22.6 22.1 17.8 15.7
C-sektorn 14.2 13.5 12.614.7 15.5 14.6

25.5 30.4 30.1K-sektorn 29.0 31.2 31.9
F-sektorn 7.4 9.9 11.4 12.2 15.0 19.3

Tillverknings-
industri 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Övrig reparationsverkstäderindustri består bl.a. har medtagits iAnm. som av
totalsilfrorna föri tillverkningsindustrin.tabellen utom

Källa: SCBslndustristatistik

likhet skillnad mellan båda arbetsinten-Tabellen pekar på och deen en
tjänstemän isiva sektorerna. Båda har krympt antalet snabbare takt än

Emellertid betydligt kraftigare förantalet arbetare. är nedgången A-sek-
indikation inverkanvilket på konkurrensut-kan ännutorn som en avses

för lönekänslig industri.satthet en
sinsuccessivt ökat andel de sysselsattaF-sektom har och uppgångenav

för tjänstemännen.har varit särskilt stark Det understryker vad redansom
nämligen vissför sektor, produktionstaktkonstaterats denna att etten ger

positivt for tjänstemän för i forskningsin-genomslag arbetare denstörre än
i sintensiva industrin. markerar hur känslig industri förDet denna ärtur

tillgången strategiska eftersom utbildadepå dessa består högreresurser av
tjänstemän.

Strukturomvandlingen i industrin inte varit särskiltkan sägas ha snabb
tjugoårsperiod redovisats.under Endast 9 procentenheterden som av

expansiva,arbetskraften flyttats till de kunskapsintensivahar sektorer-om
föröverforingstakt inte till bibehållande Sveri-Denna har räckt ettna. av
Eftersom industrisysselsätt-relativa lönenivå och levnadsstandard.ges

sjunkit ingenningen 20 sedan 1975 har egentlig omallokeringmed procent
kunskapsintensivaarbetskraft kommit till stånd. De sektorerna harav

arbetsintensiva.mindrebara krympt deän
kontraktionen forHuvuddelen A-sektorn 7 procentenhe-har svaratav

Dilemmat beträffandeter. kan arbetsmarknadsproblematiken haantas
varit och lågt utbildade tjänstemän i arbetsintensiv industriarbetareatt
inte för tjänstemänväl de behov högutbildade och yrkesarbetarepassat av

kunskapsintensivavarit de båda signum.sektorernassom
Sysselsättningens omfördelning bekräftari industrin därmed slutsat-de

främstdragits utifrån utrikeshandelns långsamma strukturförnyel-ser som
kapitel bidragande till1. En anledning det varit så svårt klaraatt attse

omflyttning arbetskraft industrin varit regionaladenna i kan ha denattav
fördelningen sysselsättningen i skilda sektorer medfört skiftenbehovav av

forbostadsort de anställda.av
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arbetskraftfördelningen sektorernasregionalaDen av
nämligen ocksåsammansättning brukarindustrinsförändringar iStörre
olika industriar-FördelningenregionalaFörändringar i densigföra med av

landetolika delartydliga skillnader mellanfinnsSverige detbeten. I av
regionalaindustri specialiserade på. Dessadevilken ärbeträffande typ av

viss syssel-sektor harframgår den andelspecialiseringsskillnader avenav
jämför andel medvi dennaregion. Omindustrin ii helasättningen samma

regionensig harför visar3.8 1987 deti tabellmotsvarande andel enom
undernormalt sektor.elleröver- stor

1987 och deraslänsregioners specialiseringstalfigurer skallfem åttaI
kunskapsinten-börja devisas. Vi skall medlångsiktsutveckling 1970sedan

arbetsintensivas.med deolika regioner och slutaroll försiva sektorernas
länregioner, Stockholmsi tvåöverrepresenterad enbartF-sektorn är

betecknaskanomsluter detta län ochlänsregionden somsamt somsom
övriga regionernadeFigur 3.12. Ingenmellansverigeöstra av sexannan

inte baraindustri. gäller alltsåforskningsintensiv Dettaspecialiserad påär
ifunktionerutvecklingsfunktionerna också sådanaforsknings- och utan

ÅttaFigur 3.12 andelar rikets sysselsättningi F-sektorn 1970och 1987, iavr a
procent
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frapperandetillverkning, inköp Det ärFoU-intensiva branscher etc.som
Malmöregio-Göteborgs- ochbåda andra storstadsområdenainte deatt ens

sysselsättning isin F-sektorn.någrahar än procentmer avnerna
förvånansvärda. finns decennielångTrenderna kanske Detär än mer en

företagdiskussion snabbväxande högteknologiska och vilka tillväxtför-om
universitetsstäder.delar dessa skulle komma våra har tecknatManatt ge

utarmningbilden och landsdelar inte har univer-städeren av somav egna
sitet sysselsättning. faktiska utvecklingenoch högskolor på Den denav
högteknologiska sektorn inte alls särskilt iden utvecklats välär tvärtom att

storstadsregionerna eller i mellansverige universitet ide medöstratre
Linköping. framgår figurenbåde Uppsala och Som dröjer det längeav

innan Göteborgs- tilloch Malmöområdena kommer kunna nåatt upp en
sysselsättningsandel för Diskussionenriksnormal F-sektorn. kring Idéon

högteknologiska nyföretagande framhållaoch Chalmers brukar tvärtom
1980-talet varit framgångsrika högteknologiskade under hela de mestatt

industriparkerna i Sverige.
naturligtvis förhålla sig tjänstemannafunktioner-skulle kunna såDet att

lokaliseras vid universitet egentliga tillverkningenvåra medan denna
förläggs till regioner varit falletmed arbetslöshet. Om så och branschklas-
sificeringen varit vi finna expansion i minstkorrekt skulle starkare deen

i figuren.urbaniserade länsgrupperna bara delvis fallet.Detta är Emeller-
framgår figuren expansionen sysselsättningtid F-sektorns ocksåattav av
varit synnerligen blygsam. Det helt enkelt i Sverigedär är så F-sektornatt

inte uppvisar expansiva varit typiska föralls de drag så andra högtsom
industriländer.utvecklade

vilken företagsbildningen haftOm vi betraktar karaktär kring våra uni-
företag blirversitet avseende bilden förståelig.med på Entypen av mer

ögonblicksbild högteknologibaserade nyföretagandetdet och dessav sys-
selsättningsbidrag kring Uppsalas två universitet kan för företagdegöras

årsskiftet 1987- 1988.existerade kring Företagen enligtsom grupperas
industriellfigur 3.14 i företag tillverkning,3.13 och 1 med 2 företag som

forskning, utvecklingspecialiserat sig och konstruktionpå produkterav
tillverkas industriföretag 3 tjänsteföretag,kan andra andrasamtavsom

tjänsterofta inriktade ekonomiska andra till universitets-på och de andra
företagen. i figurerna inplacerats efterFöretagen har startår.

figurEnligt 3.13 har det sedan slutet 1970-talet funnits högtekno-av en
logiboom i meningenden universitetsbaserade företagmånga dåatt starta-
des och levde kvar till 1988. Vi dock tendens till avklingning förser en

företagsgrupp industriellden sig tillverkningockså åtägnar ochsom som
därmed den enda i SCBs definitioner klassificerasär skulle tillgrupp som
tillverkningsindustri. förKännetecknande de ärtre grupperna

tillverkande företagende normalt har de högsta kapitalkravenatt per
samtidigtsysselsatt och den sysselsättningspotentialenstörsta se nästa

kapitel,
de därnäst kapitalkrävande företagen finns i forsk-att mest gruppen

nings-, utvecklings- och konstruktionsföretag. möjligtDet är delatt en av
dessa sysselsättning i tillverkande industriföretag i andrat.o.m. genererar
delar Sverige. Andra kan funktionellt specialiseradesnarastav ses som
företag. har inriktats uppgifterDe på i företag integreratsstörre medsom
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StartårUppsalalöretag1987/88efter ochverksamhetforskningsnäraFigur 3.13 Antal
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3.14 sysselsatta i forskningsnära Uppsalaiöretag 1987/88Figur efter startâr och
verksamhet
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speciali-sysselsättningsmässigt funktioner. den mån dessaIandra, större
iskulle det ha märktsföretag väsentligt stärkt svensk F-sektorserade upp

figur 3.12.
i företags-kring årsskiftet 1987- 1988visar anställdaFigur 3.14 antalet

kommit till isysselsättningfrapperande litenDet är somengrupperna.
främsta forskningsuniversi-Sverigesföretag vid tvåteknologibaserade av

hunnitföretag1950-talet harsista halvanInte sedan startatsetttet. somav
efter-Scandi-tronix. detta enda,rejäl sysselsättning Inte störrefå ensen

Jämför vifler hundrakrigsföretag sysselsatte dock än ett par personer.
finner viför industriländer tvåliknande ledandesvenska tal meddessa

universiteten till betydligtföretag vidFoU-baserade växerskillnader. Nya
tid.mycket kortareföretag och det sker påstörre

universitetsstädertypiska förUppsalaföretagen också andraOm är -
förklaring varför inte verklighetenvi tillinget haroch tyder på annat en-
dynamiska högteknologiska utveck-med påståendena denstämmer om

sig tillDynamikenuniversitetsstäder. har begränsatlingen kring våra en
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höjd nyetableringsfrekvens och omlokalisering FoU-verksamhet ien av
tillverkande företag till universitetsorter. Nyetableringama har intedock
fört sigmed mätbar skillnad i sysselsättningsexpansion itermer F-en av
sektorn, varken på universitetsorterna eller utanför.

Förbättrade betingelser för F-sektorns företag kan enligt dessa lokalise-
ringsmönster endast leda till ordentligt accelererad sysselsättnings-en
tillväxt

det blir möjligt iväxa snabbare både Stockholms- ochatt östraom
mellansverigeregionerna,

de båda andra storstadsregionema förbättrar sina prestandaom som
etablerings- tillväxtmiljöeroch För högteknologiföretag.

förbättringarDe kan åstadkommas for sådana företag i andra delarsom
landet hinner inte på länge få sådanän volymeffekt de kanav atten

kompensera för sämre betingelser i de två redan i dag specialiserade
högteknologiområdena.

K-sektorn är F-sektorns beträffande den regionala fördelningenmotsats
sysselsättningen Figur l 5. Ingen region har mindre 20änav procent av

sin sysselsättning i K-sektorns företag vilket kan jämföras med 30 procent
för hela riket. Stockholms län är något underrepresenterad i dennanumera

ÅttaFigur 3.15 regionersandelar rikets sysselsättningi K-sektorn 1970och 1987, iav
procent
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1987,ioch1970Åtta C-sektornsysselsättningiriketsandelarregioners3.16Figur av
procent

Jönköpings,Söderman Blekinge,UppsalajVastmanlands. Kronobergs.Kalmar.lands.Östergötlands GotlandsIanSlockhülmslan län
2020

y10 1 i0

U0- U 70x7 70 X7 70 8770 X7 70 70 87 37

ochKrisliansläd. Hallands.Elvsborgs. Göteborgs
Malmöhuslän län BohusmnSkaraborgs202 20

i010 10

i iEi
l 0i 37 7070 X787 70 87 87 70 8770 70

Örebro,Värmlands,
Gävle-Kopparbergs

länborgs40

7á30 iväiiåååliilflfe... .
I bottcns.Norrbottenslän/ TillverkningS20 ä 20 industri- -
/%

1010 / 7// Hj é Cscktornt.
0 0i i 87 70 8770 70 8770 87

1989OhlssonKälla:

klartlän äroch Bohusi stället Göteborgs mestoch det ärsektor som
industrin. Malmöre-kunskapsintensivadendelspecialiserat på denna av

Sveriges fåbetyderspecialiserad. Dethär attgionen är även svagt en av
kunskaps-del denordentligt på någoninriktat sigintestorstadsregioner av

industrin.baserade
finnsdetalltsåbetydersysselsättning attK-sektornsSpridningen av

sektornutvecklingbalanseradregionaltforFörutsättningar omgoda en
utbu-Förutsättningen är att1990-talet.påtillväxtsinaccelereralyckas att

Eftersomlandet.i helaökaskanarbetareochtjänstemänutbildadedet av
dessindustrin kommerinomsektornspriddavälendadenK-sektorn är

regional balansskapamöjligheternabetinga attutveckling dessutom att
andraåsaknardenMensviktar.sysselsättningsektorersandraoch närom

omvandlingsbehov.intesidan egna
nämligendelar,dominerandesysselsättningsmässigtC-sektorn har två

därför knappastpappersindustri. Det ärochmetallindustri samt massa-
figurenligtBergslagsregionernaochNorrlands-det är somförvånande att

IngenC-sektorn.specialiseringen påutprägladesig ha denvisar3.16 mest
industri-riketsfjortonprocentsandelsektornstillregion når avuppannan

sysselsättning.
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ÅttaFigur 3.17 regionersandelar rikets sysselsättningi A-sektorn 1970och 1987,iav
procent
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1980-talet inneburithar betydande framgång för tidigarede kontrak-en
tiva kapitaltunga industrierna beträffande utrikeshandel, produktion och
lönsamhet. Däremot har deras sysselsättning fortsatt krympa. Det äratt
svårt möjlignågon expansionstaktatt i framtidenatt skulle kunnase
förändra denna trend väsentligt. C-sektorns främsta expansiva sysselsätt-
ningsverkan ligger i kringverkningardess köparesnarast råva-nog som av

transporttjänster andra tjänster i de regioner därsamt den ärror, tungt
lokaliserad. Här är det produktionens och lönsamhetens utvecklingstakt i
C-sektorn betydelse.ärsom av

A-sektorns sysselsättning har varitnämnts den kontraktiva.mestsom
Det sigavspeglar i dess andel varje regions industrisysselsättningatt av
sjunkit Figur 3.17. dagI regionernaär det i södra Götaland exklusive
Göteborgs och Bohus län specialiseradeär på arbetsintensiv industri.som
Nästan tredjedelen deras industrianställda iär anställda industrisådanav

drygt femte i hela riket.mot var
fortsattEn kontraktion A-sektorn kommer fallaalltså påatt tungtav

arbetsmarknaden i södra Götaland. Den naturligaste omställningen är då
dess K-sektor expanderar eftersom sistnämndaatt sektor i två de treav

regionerna sysselsättaren.denär andra Emellertid enligtharstora ovan



kansnabbt. Detsärskiltintetidigare gåttomställning envaradenna typ av
gåttbehovK-sektomskunskapuppbyggnadenföljd att passarsomavav

omskolningenutbildning ochbeträffande ungdomarnasbådefor långsamt
yrkesverksamma.redanav

ärregioner. Undantageni andraocksåsysselsättareA-sektom är storen
Även dockdär arbetarstorstadsregioner.båda störstamöjligen våra om-

kontraktions-accelereradEnindustrianställd i A-sektom.tiondekring var
iverkningaralltsåframtiden kommeri att storafor A-sektomtakt

landet.delarmånga av
industrianställda. Denalla19omkringS-sektorn sysselsätter procent av

30län caMalmöhusochKristianstadsiöverträffas rejält baraandelen
i närhetenandelarregionalaövrigt ligger dessfigur 3.18. Ienligtprocent

kraftstabiliseranderegionaltnaturligtvis varitharrikets. Detta enav
ochlångsamtbara gåtteftersom S-sektomindustrisysselsättningenbakom

sysselsättare.tillbakagradvisdessutom som
visar på dennai S-sektomsektorsin störstaMalmöregionen har nästAtt

delingenfinnsDetegenskaper.teknologiskaannorlunda avannanregions
tvåindustri. Nästanarbetsintensivinriktad påklartsåärlandet som

Åtta 1987, iindustri 1970ochskyddadregionersandel procent3.18Figur av
Blekinge,Jönk.län Söderm.,Stockholms Uppsala,

G0".KTOIIOÖ.,Kalm.,öste änVästm., g 2020 20 ,än
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isysselsatta i regionen eller S-sektorerna. Dettredjedelar alla arbetar A-av
regionsinte starkaframför allt, enbart, konsekvens dennaär men en av

iinriktning livsmedelsindustri vilken i sin har sin grund dess godapå tur
för konkurrenskraftigt jordbruk.betingelser ett

framtidabakgrund kan tänkbara omvand-denna två slutsatserMot om
lokaliseringIingsimpulser sammanhänger med S-sektorns dras. Försom

i isnabbare minskningstakt dess arbetsåtgångstaldet första kommer en
sysselsättning. framstårframtiden i grad drabba Skånes Då desshögatt

kunskapsintensiva besvär-inriktning på de båda sektorerna ettsomsvaga
för smidig omställning.ligt hinder en

inte kontraktion syssel-sådan S-sektornsFör det andra kommer aven
i övrigt särskilda regionala balansproblem.sättning åstadkomma Detatt,

ivisserligen finns anställda också de andra delarså det mångaär att av
i Samtidigt kommerGötaland har många sysselsatta A-sektom.södra som

förknippademellertid kontraktion i S-sektorn mednäraatt vara enen
relativ förbättring konkurrensvillkor vidare kapitel 5.A-sektorns seav
Även diversifierad bidrar förutsätt-K-sektor till godatillgången på stor,en

omstrukturering.ningar för smidigen

Sammanfattning och slutsatser

Tillverkningsindustrin inte utbildad arbets-homogen användareär en av
lika olikasjälva skiljer sig dess delar åt mycketkraft. verket nästanI som

användningen högskoleutbildade. Omtjänstesektorer beträffande av man
förstrukturomvandlingens betydelse industrins samlade behovvill visa av

lämpligt sig industrigruppe-användahögutbildade det alltsåär att av en
relativa användning olikaring enskilda branschernasbaserad pâ de av

arbetskraft olikaproduktionsfaktorer, inklusive med utbildning.
industrin delats in i femkapitel sektorer. Två demhar ärI detta av

FoU-intensiv eller högteknologisk och denkunskapsintensiva, den ena
FoU-intensiv eller mellanteknologisk.medelmåttigt En sek-andra annan

mellanteknologisk,Sverige fog skulle kunna betecknasi medtor, somsom
sektorerna kapital-kapitalintensiva. båda återstående varkenden De ärär

i arbetskraft. Skillna-kunskapsintensiva intensiva lägre utbildadeller utan
den andra harmellan den konkurrensutsatt medanden dem är äratt ena

ringa import.ochexport
indu-för industrin tekniker ochGemensamt hela ekonomer ärär att

arbetskraftsresurser. skillnad mellanstrins strategiska intressant dessaEn
arbetsintensiva har ekonomerfem de båda sektorernasektorer är att som

teknikerna strategiska förstrategisk tjänstemannaresurs medan ärtvärtom
funneskapitalintensiva Omimmateriellt och materiellt sektorer. data på

befmnassistnämnda sannolikt dedetta skulle sektorer också mesttre vara
yrkesarbetarintensiva.

kunskapsintensiva industri-förnyelse industrin deEn strukturell motav
från arbetsintensiva därför inte tenderaoch bort de skulle bara atterna

Därtill viefterfrågan högutbildade tjänstemän kanhöja på och arbetare.
ekonomef-förvänta just teknikerefterfrågan skulle stiga brant. Attattoss

omständigheter.terfrågan inte självklart skulle stiga medhar göraatt tre

-29-050S
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tjänstemannare-strategiskekonomernaförsta nämntsärdetFör ensom
ialltsåfriställsRelativt många ekonomerindustri.arbetsintensivi ensurs
därekonomernaTrotsi och S-sektorerna.kontraktion A- attmedprocess

företagsspecifik kunskapochfel bransch-utbildningsnivå ochlägrehar
expanderandei desysselsättaskunnademdeländå attkommer aven

sektorerna.
ekonomintensiv,fögaexpansiva sektorernadeandra ärdetFör aven

forsknings-mellanexpansionenihögteknologiska. Balansennämligen den
dendärför avgörakommerkunskapsintensiv sektor attintensiv och om

efterfrågan påsinökaindustrin kommerkunskapsbaserade attsamlade
teknikerna bådejämfört medekonomertredje ärdet enFörekonomer.

fortfarandespecifika kunskaperochlitenrelativt varsgruppengrupp
eko-andradelPåarbetsområden.avgränsadeinomenbartanvänds en

inomför ekonomersubstitueratsedan längeteknikerharnomområden
kapitel.industri se nästaavancerad

blirindustrinstrukturförnyelsevidEfterfrågeförändringarna aven
produktionenitillväxttaktvilkenberoendeemellertid också upp-somav

tvåblir rådande. Deautomatiseringstakt senastevilkenochnås som
vid han-arbetsåtgångstalproduktion ochutvecklingdecenniernas gerav

årligenhalvochtillväxt på två procentskulle behövasdetden encaatt en
jämförastal kanindustrin. Dettaintakt itjänstemänhålla kårenför att av

årligen upptillväxtprocentenhetsminstytterligarebehövsdetmed att en
konstant.skallarbetarantaletförprocentenheter2 atttill kanske vara

kunskapsintensiva sektorer-båda1987, har defram till1968, ochSedan
procentenheter.9enbartindustrisysselsättningen medandelsinökat avna

arbetsin-konkurrensutsatta,från denhärrörprocentenheterSju dessaav
sektorn.skyddadefrån dendelenindustrin och större restentensiva av

stmkturförnyel-itaktuppseendeväckande lågbetecknaskanDetta ensom
erhållesintryckbekräftar detomfördelningSysselsättningens somsen.
kapitelspecialisering seinternationellaSverigesförändringarnafrån av

dekontraktionuppkommitdessutomhar avFörnyelsenl. genom ren
arbetskrafts-därmedochexpansionenmedanarbetsintensiva sektorerna

varitindustriernakunskapsintensivaför, deförmåntillomfördelningen
negativ.år,undereller, rentavlångsam senare

intensifieringklarlikvälstrukturfömyelsen harlångsammadenTrots en
produk-itvåprocentstrendteknikeranvändning. Vid denindustrinsiskett

stigit medårligenteknikerintensiteten ettsåledesförelegat hartionen som
ändåutveckling. Då ärdecenniets attdetpromille döma senasteatt avpar
struktu-kännetecknatsvissaenligt måttdecennietdet avmärka senasteatt

högskoletek-brist påkroniskexisteratdetVidare hartillbakagång.rell en
intensi-ilångsiktstrendenönskadeföretagenunderliggande,niker. Den av

väsentligt starkare.alltsåbörñeringen vara
bådeteknikerdefinitionfrån bredteknikerintensitet utgår avDenna en

gymnasium,frånutbildningarinklusivenivåutbildningensbeträffande
medici-ingenjörer,inriktning naturvetare,dessuniversitet ochhögskola,

intensifi-iskillnademellertidföreligger storfarmaceuter. Det ennare,
produktionstillväxtVid nämndautbildningsnivåer.mellaneringstakten

årligenpromillesjusjunkit medgymnasieteknikerintensitetensåledeshar
stigit med 3.3teknikerhögskoleutbildadeochuniversitets-antaletmedan
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Även för forskarutbildadeår. de ökningstaktenlåg överprocent per pro-
duktionens. Eftersom det existerat bristsvår på båda de sistnämndaen
kategorierna arbetskraft under 1980-talet måste dessa intensifieringstal

minimital.betraktas industriföretagen intensifi-Den önskadesom av
eringstakten torde ha varit betydligt högre.nämntssom

följer fortsattdetta produktionstillväxt strukturfömyel-Av låg ochatt en
setakt kan komma sänka behovet gymnasieutbildade tekniker. Där-att av

efterfrågankommer teknikerpå med grundexamen respektive medemot
forskarexamen fortsätta stiga i takt. dröjarask Det kommeratt att att

industriföretageninnan relativamånga år kan nå den önskade nivån sittpå
tekniska kunskapskapital.

Historiskt förnyelse under perioder påhar snabb strukturellsett meren
förenade i industriproduk-konjunkturcykel varit med hög taktän enen

strukturfömyelsetionen. Vi därför förvänta accelererad påkan attoss en
tillväxt i industrin. förstone1990-talet hand i hand med ökad Iskulle gå en

arbetskraft frånomställningtycks detta tyda på mycket snabben av
till kunskapsintensiva. inte själv-arbetsintensiva verksamheter Så dockär

industrinfallet. kunskapsintensiva uppvisar nämligenklart Delar denav
minskningbetydligt arbetsåtgångstalen delar densnabbare änav aven

arbetsintensiva industrin.
elektronikindustri långsiktigthar den snabbasteF-sektom med dess
anställda producerad enhet.minskningen antalet Enbartper genom enav

produktionstillväxt sinhar sektorn kunnat öka syssel-motsvarande högre
tillväxten med intesättning. 1980-talet har års undantag räcktPå ett par

tillväxt årligentill för tio årens på knappt 7 hardetta. De procentsenaste
minskning antalet arbetarevarit förenad med och kvartsmed av en enen

Tjänstemannakåren har ökat medtvärtom nästan halv procentprocent. en
ytterligare inte teknikerna stigit iårligen teknikerna något. Attoch mer

sjunkande andel gymnasietekniker varitantal sammanhänger med att en
förstigande andelama teknikerlika med grund- ellerdenästan stor som

universitet. Bristen högskoleutbilda-forskarexamen från högskolor och på
företagensuppbyggnad teknikbaseradede hindrat snabbarehar aven

elektroniken.kunskapskapital, särskilt inom
beträffande befinner sigåtgångstalen S-sektom.I den andra extremen

effektiviseringstrend varit sänkt antalet anställdaDess har så denattsvag
hälften förproducerad enhet med enbart talet den konkurrensutsat-per av

arbetsintensiva sektorn.ta
teknikerInför framtiden efterfrågan hurkommer alltså på att styras av

omfördelas lönekänsliga,snabbt kan sektorermellan är samtsomresurser
iblir kostnadsfördelareller konkurrensutsatta, och sektorer harär ettsom

Är möjligt stabilt tillväxten ihöglöneland Sverige. det öka denattsom
forskningsintensiva industrin till procent den andratal 7 Kommeröver

möjliggör väsentligtkunskapsintensiva sektorn få betingelseratt som en
årstillväxthögre de två och halv skulle medgeän procent som enen

fortsatt teknikerkårökandesvagt
industrins tillväxt fortsätterOm frågor inte bejakas betyder detdessa att

nivå kring inte blir särskiltpå den skyddade sektornett procent, atten par
arbetsintensiva sektorn blir den ikonkurrensutsatt densamt att som

förhuvudsak får frigöra expansionsutrymme på arbetsmarknaden de kun-
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Även emellertidutveckling skullevid dylikindustrierna.skapsintensiva en
använd-i industrinstill ståndintensifiering behöva kommabetydandeen

troligen i månskulle någontekniker.högskoleutbildade Dettaning av
företa-följd bl.för motsvarande ekonomgrupperockså gälla a. avsom en

internationalisering.gens
alter-blir väsentligt olika beroende påomvandlingenregionalaDen om

förverkligas ellerstrukturfömyelsetillväxtnativet långsam + omsvag
till stånd. Dettastrukturfömyelse kommertillväxt ochalternativet: snabb

kapitelvidare idiskuterasskall
teknologiindustrisektorernasolikakapitlet behandlas deföljandedetI

utbildade.användning olikaför derasdenna harvilken betydelseoch av
sinaspecialisera sig inom bran-företagen kanTeknologin också hurstyr

speciali-olika egenskaper. Dennafunktioner medprodukter ellerscher på
komparativa fördelar de kanför vilkabetydelsesering inte barahar

omfattning dessavilkenocksåsina verksamheteri svenskautveckla utan
för Sverigevisar vilkaSverige. Kapitelfå i 4kommaverksamheter kan att

utvecklasspecialiseringsmekanismer kan komma attsomogynnsamma
resursmarknaderindustriernas strategiskakunskapsintensivainte deom

högskoleutbildade.beträffande utbudetväl,fungerar avex.
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teknologiska ochIndustrisektorernas4

egenskaperfunktionella

innebär enligt Föregående kapitelförnyelseaccelererad strukturellEn en
skiljer sigexpansion Delvis de därsnabbare K- och F-sektorerna.av

från traditionell industri i sin användning utbil-ingående industrierna av
arbetskraft. finns därför anledning analysera kärnyrkenderasdad Det att

funktionellaför tekniker särskilt hur de egenskapernaoch ekonomer samt
skilja sig från kapital- och arbetsintensiv industris.sektorer kanhos dessa

typiskafunktionella avspeglar också sektors teknolo-egenskapernaDe en
fåregenskaper vi bättre känne-giska Genom studera dessasärdrag. att en

strategiska förvilka arbetskraftsresurser snabbaredom ärsom enom
tillväxt i F-sektorerna.K- och

åtminstone i avancerade indu-kännetecknas, andraBåda dessa sektorer
från främst kapitaltung industri,till skillnadstriländer och attav nya

Även övrigt företagsstrukturentillväxtbidrag. i snabbtföretag ärhögager
förkapitel Sverigeföränderlig. Enligt föregående gäller också det hög-att

skjutit fart decenniet.nyföretagandet under detteknologiska Där-senaste
företaginga exempel vuxit sig riktigtpåhar landet ännuemot nya som

Även företag eller hundra sysselsatta sällsynta. Imed något ärettstora. par
inom högteknologin födkroksfö-nyföretagandetdominerasstället av s.

produktmässiga funktionellafåtal anställda. Företagens ochmedretag ett
tillväxten begränsas.specialisering såär snäv att

växtbetingelserna för kunskapsbaserade företagOm attantar nya
efterfrågan högskoleutbildadeförbättras, kommer då påradikalt hur att

frågas vilka funktioner då kanpåverkas Denna beror bl.a. på somsvar
tillkomma vilka högskoleutbildade de sysselsätter.samt

Kapitlet relativt djupgående behandling de båda kun-har alltså aven
Även kapitalintensiva industrinskapsintensiva sektorerna. den använder

teknologisig högutbildade storlek, och tänkba-ganska många dessmenav
bli översiktlig.framtida tillväxt analysen här kangör att merra

arbetsintensiva översiktligsektorerna kan ocksåDe båda ges en mera
högskoleutbildade.behandling främst därför de så små användareäratt av

strukturförnyelsefrågan för vil-och S-sektorerna ärDen centrala A-mest
friställassammansättning arbetskraft skulle deken den kan ha omsom

sysselsättning ifortsätter sin 1990-talet snabbarekrympa påatt men en
takt.

för sig.Kapitlet organiserat Först skallså sektorernaär att tas upp var
helhetindustrin fastställa för tekniker ochför dels kärnyrkenadock som

funktionella arbetsfördel-definiera vilka denekonomer dels aspekter på
empiriskt.ningen viktigahär är beröraattsom
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Teknikers kämyrkenoch ekonomers

skiljer sigekonomiskt utbildad personalAnvändningen tekniskt ellerav
skiljer sig ordentligt mellan olikamellan sektorer. De dessutominte endast

utbildning andra.befattningar kräver vidare högre änbefattningar. En del
för industrinvariationema i dessa avseenden helhet.visarTabell 4.1 som

industrins strategi-uppfattasteknikerna och ekonomemaTrots att som
inte tredjedelen allade drygttjänstemannaresurser utgör änska mer av

framgått. finnsTeknikerna dominerar tidigare har Dettjänstemän. som
itekniker gymnasieutbildadefler högskoleutbildade ekonomeränt.o.m.

omkring fyrautbildningsnivåema det finnsindustrin. båda gällerFör att
tekniker ekonomer.mångagånger så som

skilda befattningar i tillverkningsindustrinTekniker- ochekonomandelariTabell 4.1
tjänstemäni befattningen1988, i antalprocentav

Tekniker EkonomerArbete
SamtligaSamtliga TotaltTotalt
högskole-högskole-
utbildningarutbildningar

6.7 15.8 2.4Administrativt 13.7
2.9 0.8 0.1Produktionsledande 19.0

0.6 0.326.1Forskn utveckl 54.4o
0.319.4 0.9Konstruktion 66.7

metod-,Tekn
kontr

2.0 0 3service 38.2 4.5etco
Kommunikativt,

8.2 2.721.2 4.1bibl
Personal-

2.7 9.5 2.8administr 9.5
0.2 1.0 0.0service 1.0Allmän

9.5 2.7Kommersiellt 20.4 4.5
Ekonomiskt samt

0.7 19.7 7.6kontorsservice 2.9

7.5 7.0 1.928.2Samtliga

KFO-statistikKälla."SAF-, SFO-och

befattningar,intensivt teknikerna i tvåanvändsEkonomerna änmer
ekonomiska. befattningar därmedadministrativa Dessa kannämligen och

framgårindustriella kämyrken. Somekonomemasbetecknas avsom
befattningartekniker i administrativasysselsattatabellen dock mångaär

i administrativa vidareTeknikerna arbeten hari ADB-arbeten.bl.a. en
i de ekono-utbildning medan det omvända gällerekonomemahögre än

högskoleutbilda-kämyrken behovetekonomemas ärmiska arbetena. I av
ekonomiska arbetena.bland dede störstsom

omfattningisysselsätts ekonomer någonkämyrken störredessaUtöver
befattningar.personaladministrativa kommersiella Bland deochiendast

flertalet inköps- ellerbefattningama arbetar anställda medkommersiella
sigIndustrin traditionellt dockförsäljningsuppgifter. har här använt av

högskoleutbildade ekonomerAnvändningenfler tekniker ekonomer.än av
administrativa.befattningar iförhållandevis i dehögre dessa änär

väsentligt frånskiljer sig i avseendenTeknikeranvändningen två an-
användningTeknisk kompetens har bredarevändningen ekonomer. enav



i befattningarekonomisk. tvåi industrin Barabefattningarnabland än
tjänstemännen. andraDenteknikerna endastutgör ett procent avpar

teknikernas kärn-tekniker iandelenrelativt ekonomernaskillnaden är att
utvecklingforskningbefattningar, ochbetydligt högre. I tvåyrken samtär

liggerfyratekniker. ytterligareminst Ikonstruktion halva styrkanär
iför ekonomernaden högstaminst nivåteknikerandelen på samma som

kärnyrken.deras
expansionindustriellföljer flera slutsatser. EnförhållandendessaAv

möjlig.inte Detta kanökning teknikerutbudeti ärinte har stöd en avsom
ochökning utbudet ekonomertänkbartdäremotkanske utan avavenvara

tjänstemanna-strategiskaindustrinsTeknikernautbildade. ärandra mest
arbetarsidan.påyrkesarbetarna detliksom ärresurs

kontraktion inteindustrielltidsbegränsad ärslutsats ärEn att enannan
befattningsmässigatekniker.sysselsättningen Derasproblematisk förså av

överproduktion tekniker helt enkelttemporärbredd tyder på att aven
befattning-teknikerintensiteten i olikaradökningtillskulle leda enen av

därvidutbildade kommerframför andra och lägrealltEkonomer menar.
pensioneringar.i samband medbl.i snabbare taktersättasatt a.en

få framteknikerna viktigtblandvisar det ärTabellen också attatt en
forsknings- ochbefattningar.utbildningsnivå i vissa Itillräckligt hög ut-

tjänsteman minst grundexa-fjärdedrygthade 1988vecklingsarbete envar
inteKonstruktionsarbeten kom långtuniversitet högskolor.från ochmen

från universitet ochtekniker examineradfemteungefärefter med var
ibåde dessatrenden klart uppåttabell 4.2 bärSom framgårhögskolor. av

Eftersom existerati dettjänstemännenbefattningar blandochtvå stort. en
finns inte skälhögskoleutbildade tekniker detlångvarig brist på att tro att

högskoletekni-rimlig nivå andelenföretagen påförindustrin nåttännu en
ker.

från universitet och högskolormed minst grundexamenteknikerTabell 4.2 Andelen
antal tjänstemänindustrin, i1977-1988 i procentav

1983 198819801977Arbete

Forskning och
24.1 26.124.4utveckling 23.2

19.415.2Konstruktion 11.9 15.5

Samtliga
7.56.16.0tjänstemän 5.1

Källa: Setabell 4.1

intensiteten högskole-utvecklingenskillnadfinns intressant iDet aven
utvecklingsarbete och konstruk-tekniker forsknings- ochutbildade mellan

FoU-funktioner 13måttligare ibetydligttionsarbete. Uppgången är pro-
FoU-arbetet harkonstruktionsarbete procent.i 63cent t.o.m.än en

befattningar 47samtligaförgällermindre ökningstakt denlångt än som
utveckling måste besättasforskning ochSannolikt det såprocent. är att

fordärtill fallenhetutbildningsnivå ochrimligpersonal harmed ensom
periodunderbefattningar kan däremotandrasådant arbete. Inom egnaen

arbetsuppgifteromorganisationi kombination medutbildningsinsatser av
brist högskole-råder pådetsvårigheter uppkommer närdelösaetc ensom

tekniker.utbildade
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Tabellens elva år har vidare olikartad periodprofil beträffande ut-en
vecklingen intensiteten högskoleutbildade tekniker. Under de senasteav
fem har varit möjligtåren det öka denna intensitet klart snabbare änatt
mellan 1977 och 1983. skulle kunnaDetta tolkas lovande teckenettsom

högskoleutbildningen börjat kapacitet tillpå räcker höjaatt atten som
utbildningsnivån för teknikerna. tolkning emellertidDenna kan ses som

negativ företeelse i samhällsekonomiskt perspektiv. Det äretten som
visats 1980-talet rekylerat vad strukturförnyelsen kun-motsom avser
skapsintensiva industrier. tjänstemannakårDeras minskat.har Alltså har
teknikerintensiñeringen möjliggjorts de teknikerkrävande sek-att mestav

hafthelt enkelt långsam tillväxttakt.torerna en
teknikerkrävande befattningarnaFör de två avslöjan-kan detmest vara

de betrakta de långsiktiga förändringarna teknikerintensiteterdeatt treav
visar teknikernas olika utbildningsbakgrund iTabell 4.3. Inte någonsom

befattningar varit möjligtdessa har det öka bibehållaellerattav ens
totalandelen tekniker. Förklaringen till bli förstådetta torde lättare att mot

följande kombination förhållanden.bakgrund av av

4.3 Andelen tekniker olika utbildningsnivåer i tillverkningsindustrinsTabell med
konstruktionsarbete1977 1988,i respektivebefattnings antalFoU- och och procentav

tjänstemän
Utbildningsnivå KonstruktionsarbeteFoU-arbete

1977 1988 1977 1988

Gymnasieexamen 28.2 47.335.1 56.2
frånGrundexamen

universitet, högskola 19.3 21.5 11.6 18.7
0.6Forskarexamen 3.9 4.6 0.4

Samtliga utbildningar 66.758.3 54.4 68.2

Källa: Setabell 4.1

ordentligtTotalt har antalet tjänstemän i befattningar ökatdessa två
samtidigt tjänstemän sjunkit i industrin enligt dennaantalet någotsom

Konstruktionsarbete fler jämförtstatistik. sysselsatte 10 1988 medprocent
12 ökningar med1977 och FoU-arbete Dessa sammanhängerprocent.

produktkomplexitet förändring företagensstigande långsamsamt en av
specialisering komplexa, utvecklingskrävande produkter.mot mera

gymnasieutbildade inklusive in-Sänkningen enligt tabellen andelenav
varitstituts- fackskoleingenjörer 1977-1988 har i dessa arbetenoch

kraftigare samtidiga höjningen tekniker med högsko-den andelarnaän av
leutbildningar.

varitpensioneringarna institutsteknikerväl käntDet är att storaav
inte Vidarel980-talet, utveckling ebbat det välunder ännu ärut.en som

företagen gymnasieutbildade teknikerna ikänt bedömer de mångaatt att
jämställasfall inte kunskapsmässigt med institutsutbildade. Strä-kan de

därför varit högskoleutbildade tekniker.de medhar ersättaatt senarevan
inte varit möjligt befattningarna i tabellenhar uppenbart ärDetta trots att

i särskilt högskoleutbildade tekniker.de hög grad måste baseras påsom
bristen teknikertydlig signal sådanaDetta kan på påattses som en

varit förenad produktivitet, tidsförlus-sannolikt med extrakostnader, låg
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expansionsrestriktionereller andra för de och konstruktionsin-FoU-ter
industrierna.tensiva

finns inte någontingDet heller tyder på kraven på högt teknisktattsom
i forskning, utvecklingkunnande och konstruktion skulle komma att stag-
minska i framtiden. befattningarnaseller De nämnda ökade relativanera

betydelse sysselsättare bland tjänstemännen blirtyder på de alltattsom
viktigare jämförelsevis rationaliseraoch det svårare bort högsko-äratt att

tekniker i befattningarleutbildade dessa Tabell 4.4.
femte tjänsteman formI dag sysselsatt med någon utveck-är över var av

ling tillverkningsindustrins produktionsmetoder.produkter eller Till-av
dessa befattningar enskilddärmed större någonär änsammans annan

befattning. stigitDenna sammanlagda andel har med 14 på de elvaprocent
industrinfunktion i haft lika påtaglig ökning.åren. Ingen harannan en

Tabell 4.4 Tjänstemännensñrdelning på olika befattningar 1977 och 1988i tillverk-
ningsindustrin
Arbete 1977 1988

Administrativt l2.2 l
Produktionsledande 18.9 16.
Forskning och utveckling 6.4
Konstruktion l.7l 13.
Tekniskt metod-,
planerings-,
kontroll- service-och
arbete 14. .7-Om. m.
Kommunikativt inkl
biblioteksarbete l
Personaladministrativt 4
Allmänt servicearbete
Kommersiellt 8l
Ekonomiskt och
kontorsservice 2l ..
Samtliga tjänstemanna-
arbeten 100.0 100.0

Källa: Setabell 4.1

Enbart ytterligare befattning enligthar tabellen fått klart ökaden en
relativ betydelse i industrin nämligen kommersiellt arbete. Detta arbete
har huvudsakligen funktionertvå avsnittse nedan dels försäljningsfunk-
tioner inköpsfunktioner.dels lnternationaliseringen industrins mark-av

varitnader har påtaglig drivkraft bakom dess ökade behov inköpareen av
försäljare liksomoch intensifieringden konkurrensen igått handav som

hand internationalisering.med denna
Två de teknikerkrävande arbetena har haft stagnation ellerav en en

tillbakagång i sin relativa andel tjänstemannakåren. Tjänstemän ärav som
isysselsatta tekniskt metod-, planerings-, kontrollarbete har bibehål-m. m.

lit sin betydelse. Dessa slag arbeten har 1988 hög och, mellan 1977av en
och 1988 stigande teknikerandel. Det viktigastet.o.m. är deen en av
befattningama, kanske den viktigaste, för gymnasieutbildade tekni-rentav
ker.

kontraktivaDen teknikerbefattningen produktionsledare.är Trenden
för produktionsledande personal starkt negativär bl. sammanhängandea.
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industrier.i delarbetaresjälvstyrandetillövergångmed engrupper aven
produktionsledar-blandtraditionellt lågateknikerandelarnaTidigare var

Samtidigt hardem.20teknikerna knapptutgör procentdagI avna.
1977. Detfrån 13 årkraftigtstigittekniker procentemellertid andelen

utbildade produk-fárre bättrebehövasför det kommertalar attatt men
varittidigareutbildningen harnaturligaframtiden. Denitionsledare

gymnasium.
befatt-servicebetonadepersonaladministrativa ochKommunikativa,

i industrin.ringa betydelserelativttabellenframgårningar är avavsom
Detjänstemännen.endast drygt 5tillsammans procentsysselsätterDe av

betydelsefulla medbefattningarna destoärekonomorienterade an-mer
emellertid bådeärIntressant attvardera 1.4på l att noteradelar procent.

i betydelse sedanminskatbefattningarekonomiskaochadministrativa
omvand-industrins internatyda påkunnaskulle1977. Det attåtminstone

inte omvand-ekonomerminskande behovaktualiseraling skulle ett omav
dylik slutsats ärexpansion.kraftig Attförenad medlingen enenvore

befattningen.förrubriken denemellertid redanantydsförhastad enaav
underlag.Tabell 4.5kontorsservice ingår.visarrubrikDenna att merager

ekonomorienteradeutbildningsnivå i deolikamedekonomerAndelen4.5Tabell
respektiveitjänstemänantali1988,1977 ochindustrin procentibefattningarna av

befattning
EkonomisktAdministrativtUtbildningsnivå
arbetearbete

1988197719881977

Gymnasie-
12.110.013.414.5examen

frånGrundexamen
7.55.82.42.8högskolauniversitet,

Forskar-
0.00.00.00.1examen

Samtliga
19.715.815.817.3utbildningar

Källa: tabell 4.1Se

helttabellenenligtbefattningarna harekonomorienteradebåda enDe
använd-beträlfandeutvecklingolika

ekono-har behovetarbetenaadministrativadelekonomer.ningen avav
ochmedtillbakaekonomintensiteten gåttdärförsjunkit också enattmer
ochgymnasie-bådetekniker påandelenharställetIprocentenhet.halven

lägreochandrainte barasålundaordentligt ochstigithögskolenivå ersatt
teknikeranvänd-återspeglarTroligenekonomer.utbildade ävenutan

ADB-befattningarförbetydelsenstigandeutveckling den somningens
divisio-företagensadministrativa. Debland deinräknas storatraditionellt

delförklarasannolikt ocksåbolagisering kan avnalisering och annanen
ekonomintensiteten.minskandeden

betydelseekonomernashar tvärtomi tabellenbefattningenandradenI
Ökningen krafti-procentenheter.ökning på 4väsentligt med varstigit en

iekonomantaletTotalthögskoleutbildade ekonomema. stegför degast
administrativt arbete.sjönk idetmindre änbefattning någotdenna
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Inför framtiden står det därför klart ökning antalet ekonomer iatt en av
industrin kommer kräva expansionstakthögre i produktionenatt änen en
ökning antalet tekniker. Denna slutsats gäller dock förenbart svensklo-av
kaliserade arbetsställen. Det behov skapas utbyggnader svenskasom av av
företag i andra länder vi ingentingvet om.

Sektorernas befattningsstruktur
Teknologi- och marknadsegenskaperna för industris produkteren avspeg-

sig i vilkenlar arbetskraft och andra den intensivt utnyttjar.typ av resurser
Fördelningen tjänstemännen olika befattningarpå kan därför användasav
för karakterisera sektor i dessa avseenden. Den långsiktiga trenden iatt en
andelen tjänstemän arbetar i viss befattning visar vilken typsom en av
teknologisk inklusive organisatorisk utveckling påverkat volymensom
arbetsuppgifter i befattningen.

Figur 4.1 visar sektorernas befattningsfördelningar 1977 och 1988. Där
har inte minstade och allmänt servicebetonade funktionernatre mer
medtagits jfr. tabell 4.4. Deras sammanlagda skiljerandel sig inte påtag-
ligt mellan sektorerna varierar inteoch heller så mycket mellan åren.
Sammantagna forde ungefär 5 å 6 antalet tjänstemän.procentsvarar av

jämförOm vi varje profil i figurensektors med för tillverk-den hela
ningsindustrin finner vi enskildaden sektorn regel har elleratt ettsom en

mycket intensiva arbetstyper och eller mycketettpar mer en par mer
extensiva. egentligen enbart tredjedelDet den knappa industrinär av som

ungefär lika jämnK-sektorn har profil industrin.utgör helasom en som
hindrar inteDet K-sektorns fördelning skiljeräven sig fråndelatt en

industrins. teknikerbefattningarnaBland sektornär användarestörreen
konstruktörer tjänstemän sysselsatta med tekniskt metod-,samtav av

kontroll-, servicearbete Båda befattningarna har dessutom ökat sinm. m.
betydelse. Däremot andelen produktionsledare lägre förär hela indu-än
strin. fallenl båda sjunker deras betydelse och det enhetligtär nästanett
drag bland sektorerna.

verkligen enligt figurenF-sektorn teknologibaseradär industri. Deten
i intensivamärks dess bruk tjänstemän i konstruktions-FoU-, samtav

tekniskt metod-, kontroll- och servicearbeten. Den använder däremot inte
produktionsledareså mycket förhållandevisoch har därtill få i kommersi-

ellt arbete.
finnsDet intressantatvå skillnader mellan sidanå de båda kun-ena

skapsbaserade sektorerna fögaoch å den andra de kunskapsbaserade.tre
sistnämndaDe har mycket sina tjänstemän ihög andel produk-tre en av

tionsledande befattningar teknologin arbetsintensivär elleroavsett om
kapitalintensiv. finnsDäremot det där relativt tjänstemän arbetarsom

teknisktmed metod-, kontroll- servicearbete.och
Dessa båda egenskaper insatserna forsammanhänger med kvalitets-att

kontroll produkter förär begränsade de standardbetonadeav o. mer mer
serietillverkadeoch sortiment finns i C-, A- och S-sektorerna. ställetIsom

är det komplicerad processutrustning C-sektorn eller mångaen som
behöver arbetsledning A- och S-sektorerna föranleder störreettsom
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industrin ochdessibefattningarpåfördelningprocentuellaTjänstemännens4.1Figur
19881977ochsektorer

30-
C-SEKTORNTlLLLVERKNlNGSlNDUSTRl 2525F
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20r-
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5
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E Teknisktmetod- Ekonomisk-ProduktionsledandePL arbetekontroll ek.-
KOM KommersielltFoU FoU-arbete

AdministrativtADMKonstnarbeteKO

tabell4.1.SeKälla:

produktmässigatekniska ochBetraktas denproduktionsledare.behov av
rimliga hypo-finner ocksåsektorerfor dessakaraktärutvecklingens tre

beträffande dessa1988och1977utvecklingen mellanvarförteser om
riktning. C-sektomsi olikagåtttjänstemännenandelbefattningars av

långtgåendekomplexitet bl.ökadgåtthar mot genom en mera.processer
sti-följabordeforädlingsled. Däravintegration ettutrustningsmässig av

arbetsin-bådapersonal. deproduktionsledande Irelativt behovgande av
mellanfördelatroligen sättdetsektorerna atttensiva är ett annat ansvar

produktionsledareföranlett andelenkan haförmån och arbetare attsom
sjunkit.
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De standardvarubetonade därtillsektorerna hartre ande-attgemensamt
len kommersiellt arbetande personal den högsta.är näst lnköps- och
försäljningspersonal i självaär verket den intensivt användamest gruppen

tjänstemän i de båda arbetsintensiva sektorerna.av
Mot denna bakgrund det tydligt vilkenär förändrad efterfrågantyp av
utbildade tjänstemänpå skulle uppkomma vid hastigare struktur-som en

förnyelse i riktning de båda kunskapsintensiva sektorerna. Om vimot
från förskjutningarnautgår arbetskraftssidanpå främst innebäraatt skulle

färre isysselsatta de båda arbetsintensiva sektorerna fler ioch de båda
kunskapsintensiva blir slutsatserna följer.som

Vi skulle då relativt ökad efterfrågan tjänstemän.på iDet skulleen
synnerhet gälla högskoleutbildade tekniker har utbildning lämpligsom en
för forskning, utveckling, konstruktion tekniskt metod- och kontroll-samt
arbete. tillväxtenJu sker i F-sektom desto högre kommermer av som
behovet högskoleutbildade, och särskilt forskarutbildade Ef-växa.attav
terfrågan skulle däremot vid given total sysselsättning i industrinw -
sjunka för arbetare, produktionsledare, lägre utbildade tjänstemän i
kommersiellt arbete lägre utbildadeoch ekonomer inte minst konto-samt,
rister.

Strukturförnyelsen förenadskulle också med typvara en annan av
förefterfrågan kapital. given kapitalintensifieringpå Inom skulleramen en

kapital immateriella tillgångarbehöva bindas i relativt till materiella.mer
iblir följden höjd tillväxt båda kunskapsintensivaDetta de sektorer-av en

kapitalintensiva. Särskiltrelativt tillväxten i den forsk-det denärna om
förningsintensiva del expansionensektorn kommerstorsom svarar en av

efterfrågan riskkapital för FoU och marknadsorganisation stigapå att
efterfrågankraftigt relativ krediter.på bekostnad påav

figurenSom visar FoU-personal bland tjänstemännenär andelen rela-
tivt i kapitalintensiva industrin. Till betydandehög den del sysselsättsen

idessa utveckling produktionsmetoder medan ochF- K-sektoms FoU-av
utvecklingarbete inriktat produkter. Den del C-sektornär på av nya av

produktförnyelsetraditionellt mycket med kemiskasysslat denärsom
industrin. perioden ocksåUnder den betraktade har stål- och skogsindust-
rierna produktförnyelse.kommit alltmer inneburitpå Det haratt satsa ett
relativt kraftigt lyft i jämförelseandelen personal FoU-arbete. En mellani
K- och C-sektorerna beträffande respektive konstruktionsar-FoU-arbete

visar konstruktion.bete K-sektorn sig mycket åt Tidigare, iägnaratt men
allt mindre utsträckning kunde konstruktionsarbete utförasK-sektoms av
gymnasie- institutsingenjörer. alltid sinoch C-sektorn har FoU-genom
inriktning relativt fler högskoleutbildade tekniker.behövt

Utbildningsintensiteter tekniker-i sektorernas
befattningar

skiljer tjänste-Vi kunnat sektorerna sig åt i sin användninghar attse av
olika enskild teknologisktmed bakgrund på två En sektor harmän sätt. en

bestämd struktur befattningama i meningen finns vissapå den detatt
befattningar intensiva och förknippade karaktärenär med pånärasom



78

utbild-framgåttsig har ocksåteknologi sektorn använder Det attden av.
skulle kunnaskiljer sig mellan sektorerna. Dettaningsnivån åt renvara en

personaltill skillnad från andra behöver habefattningarföljd delatt enav
utbildningsnivå andra.formell änmed högreen

till sektorskill-förklaringemellertid kompletterandefinnsDet annan,en
befolkaVarje kanutbildningsintensitet. sektori genomsnittlignaderna

jäm-befattningar personal medintensiva, medstrategiska, ellersina mest
i studeraskan någon månutbildningsnivå. Denna hypotesförelsevis hög

iteknikerjämföra andelenfyra delsteknikernas kämyrkenför attgenom
iteknikerutbildning harnivåernavilken frekvens demening delsvid tre av

befattningar figur 4.2.sektorns

indu-skildakämyrken iteknikernasñr tekniker iUtbildningsintensiteterFigur 4.2
befattning/kärnyrkerespektivetjänstemäni1988, i antalstrisektorer procentav
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Källa:Setabell4.1
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Figuren visar beträffandesektorerna skiljer sig utbildningsintensi-åtatt
i flera avseenden.teter

förstaFör de båda kunskapsintensiva entydigtdet är sektorerna nästan
teknikerintensiva i fyrade kärnyrkena både materiellt kapital-än denmer

intensiva sektorn och de båda arbetsintensiva. Med andra ord skulle F-
förväntasoch K-sektorerna kunna känsliga förde markna-mestvara om

för teknikerderna teknikerutbud inte funge-ransonerandeettex. genom
väl.rar

denna tolkning skulle vidare följaAv de båda arbetsintensiva sekto-att
mindre känsliga för utbildningen tekniker inte fungerar.är Enrerna om av

tolkning finns emellertid. förknippad situationenDen medärannan av
långvarig teknikerbrist. I har Sverige med undantag drygstort sett av en
konjunkturcykel och enstaka lågkonjunkturår haft teknikerbrist sedan åt-
minstone mitten l950-talet. Under dylik brist naturligtdetär attav en
sektorer med tekniker strategisk bjudamåste andraöversom en resurs

i teknikerna. fallsektorer kampen I så de låga teknikerandelama iär deom
arbetsintensivabåda sektorerna delvis för underinvesteringuttryck iett en

utbildning i får följden företagenlängden där får interna-sämreattsom en
tionell konkurrenskraft vad nödvändigt tillän är med hänsyn derassom
arbetsintensiva teknologi.

finns skillnad iandra gäller det mellan sektorerFör det att storen
givna befattningar.teknikernas utbildningsnivå inom Genomgående och

förvånande relativt flestFoU-arbetet använder sigknappast är att av
universitets- högskoleutbildade. följer konstruktionsarbeteoch Därnäst

högskoledomineradedet arbetet.mestsom
tredje gäller de båda kunskapsintensiva givetFör det sektorerna,att

inriktning forskning, utvecklingderas påtagliga konstruktion har depå och
intensiteterna högskoleutexaminerade. iklart högsta Detta gäller synner-

från universitethet kategorin grundexamen och högskolor.med Däremot
skiljer sig forskarexamen inte i lika enligtandelen med hög grad och

sektoriella Forskarutbildademellan sektorerna. behövsmönstersamma
överallt inom industrin förutsatt branschen och företagdess haratt en

produktinriktning specialiseringsådan på egenutvecklade produkteratt en
framstår potentiellt Givetviseller lönsam. gäller ändå F-är attsom

typisk för företagsektorn produkter, ochär den har så mångamest att
forsknings- utvecklingsbaserade. delbranscher är och Ingensom annan av

industrin därför lika känslig i forskarutbild-för svagheter den svenskaär
universitets-ningen eller i och högskoleforskningen.

fjärde, möjligen viktig skillnad finns beträffande kunskaps-En de båda
intensiva teknikerintensiteteri Enligt figurensektorernas FoU-arbetet. har

den lägre teknikerandelen likaledes lägre andelF-sektorn klart och en
högskoletekniker. förvånande med tanke denna sektorsDetta är på pro-

finnsduktegenskaper. emellertid förklaringar till dettaDet tänkbaratre
till rekryteringenhänsyn de långvariga problemen medtarom man av

tekniker. första inbegriper teknikområdenaFör det F-sektom de nya me-
K-sektom sina tekniker från varit väletable-dan rekryterar områden som
i utbildningen. fått nöja sigrade den högre Alltså kan F-sektom ha med

jämförelsevis otypiskt utbildad arbetskraft för sittlägre eller utveck-mer
lingsarbete.
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Sveri-harK-sektomförklaring årandra attsammanhängande,delvisEn
harländeri andraVerksamhetstorföretag.internationaliserademestges

civilingenjörernyexamineraderekryteringeniviktigtvarit argument avett
teknikerbrist.under åren av

ochteknologi utvecklasmed hurförklaring görahartredje attEn ny
unikteknologin ärindustri. Om denavanceradikommersialiseras nya

nyutexamineradedehosspecifika kompetens sominte denoftastfinns
början.sinskallkundförsäljningenoch takundanpassningenbehövs när

och krävakompliceradproduktionstekniken spe-sammaVidare kan vara
vanligtdärförDet ärproduktframtagandet.självacialistkompetens som

inproduktenfölja denspecialistkunskapmedFoU-personalen nyalåtaatt
företa-försäljning. Omtillverkning ochikonstruktionsfasen ochi senare

uppbyggnadinte kräverprojektenprojekt, enavinte har stora omget nya
tillräckligtifåinte gårdeteller tagomfattande FoU attunik ochlika om

i FoU-utbildningsintensiteten lättsänksforskarutbildadesvenskamånga
sigvisasänkning kanF-sektorn. Dennasektorliteni såfunktionen somen

dominerar. Denorsakvilkenpålångvarig beroendebliellertemporär som
marknadsbrister,det är t.ex.svaghetsteckenbetraktaskan ett omsom

attrak-brist påfå företagensderiskkapital, änspecialister,brist på snarare
sänkningen.bakomlegatprojekttiva som

arbetsfördelningorganisation ochFunktionell
förändringarnatillorsakernain i tänkbaradjupare deträngakunnaFör att

analy-måste1990-taletindustrin påiekonombehoventekniker- ochav
dedefinierats hardeSåsomenskilda sektorerna.för deutvecklingensera

egenskaper.marknadsmässigateknologiska ochsärskildasinaoch envar
Sveriges kompa-drivkrafterna bakomtillvälknyteregenskaperDessa an

internationaliseringsformer.företagensochfördelarrativa
enskilda sektornsi denocksååterspeglasegenskapernateknologiskaDe

på.inriktadarbetskraft ärdessfunktionervilkabeträffandekännetecken
detta. DenupplysningardelvisbaraBefattningsindelningen omovan ger

funktioner/arbeten.definieradeoprecistdelvisonödigt mångadelvishar
distinktio-nyttjar tvåanvändasskallhärindelningfunktionellaDen som
kapitel1987,Vinell,från Ohlssonhar hämtatsIndelningen somner.

i figur 4.3.illustreras
produktivavilkabeträffandefunktiondistinktion gäller arbetetsEn

färdigatillvaror/tjänsterinköptaomvandlingenutförs iuppgifter avsom
funktioner,urskiljer vi härföretagsledningenvaror/tjänster. Förutom sex

funktio-försäljandeochproducerandeinköpande,utvecklande,nämligen
funktioner.servicebetonadeoch allmänna,specialistfunktionersamtner

kanenskilda arbetetdetfrågan hurfråndistinktion utgårEn omannan
på-Kundvärdet kanprodukter.företagetskundvärdet påpåverkatänkas

varvidkostnadfram till lågprodukternaendera tasverkas att engenom
kanocksåprodukter. Ellerrelativt konkurrenternaslågtpriset kan sättas

högakunden bedömeregenskaperframställas medprodukterna gesom
prestandakvot.produktprisprestanda per

produktpris ellerpådirekt påverkanharenskilt arbete pres-Om ett en
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Figur 4.3 Företagsoktogonen arbetsfördelningen i företag efter funktion ochett-kundrelation

KällaOhlssonVincll1987

funktio-kundvärdepåverkandedirektföretagetstilldeträknastandakvot
tillverkningeninomfinnas inte barafunktion kan utandirektaDennaner.

iarbetetfunktionerna. Omnämndaandrainom denågonockså ovanav
direkti sin hararbetsuppgifter,planering turstället ensomavavser

indirekt kundpåver-arbetedefinieras nämndakundvärdepâverkan, som
inducerandefåuppgifter enbart kandelSlutligen gällerkande. att enen

effektivarbetskraften,utbildningviakundvärdetpåverkan på enavex.
uppgifters kund-forskning Dessarörelsemedel,finansförvaltning etc.av

inducerande.dåpåverkan betecknas som
iinnerst oktogonenlagtsfunktionernainducerandefiguren har deI

fleraanvändas påFiguren kanfunktionerna lagtsdirektade ytterst.medan
inomarbetsfördelningendefinieraföranvändsdenolika Ettsätt. är attatt

från andraarbetsfördelning avvikersyfte dennai hurföretag attett seex.
organisatoriska,teknologiska,kantill skillnadernaföretags. Skälen vara

effektivitetsmässiga. sättEttspecialisering eller annat attföretagets rena
efter olikadekostnadsstrukturföretagetsdefinierafigurenanvända är att

relationernaförsöka komma åthärvidSyftet kanfunktionerna. attvara
från varandraavlänkasfunktioner kaniresultatochkostnadermellan som

funk-specialisering påföretagetslokalisering ellerbeträffande genomex.
tioner.

definieras verk-med ochvanligtvis associerasIndustri brukar som en
material tillinköptaomvandlingfysiskingårdetsamhet där enaven

290506-
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färdig egentlig tillverkning.produkt s.k. Tankarna går härvid ofta till-
skogsindustristål- och eller konsumentvaruindustri. Inom den kunskaps-

emellertidintensiva industrin omvägsfunktionerdelväger tungten
åtminstone tjänstemännens arbetsuppgifter. visadesbland Såsom med

i föregående kapitel universitetsbaseradestatistiken de företagenöver nya
kring universitet högteknologiföretagUppsalas hel del medstartar en nya

renodlad verksamhet byggd på utveckling, konstruktion eller analys.en
specialisering innebärfunktionella Företaget inte bli särskiltDenna kanatt

integration in i industriella funktioner.andraänstort annat genom en
funktionell specialisering/ringa företagsstorlekValet framförsnävav en

företagsstorlekspecialisering/stor oftast produktens/af-bred avgörsen av
fársidéns/kunskapsbasens personliga preferenserkaraktär eller rentav av

företagsstartaren. förhållandenhos dessa avhängiga realis-Men är hurav
tiskt i viss miljö och tid företag tilldet kan bygga nyttatt ett attvara en upp

marknadsbrister in förklaringbli kommer central tillHärstort. som en
bristen framgångsexempel i Sverige.på sådana

funktionsspecialisering vidProdukt- och
marknadsbrister

sysselsättningskrävande funktioner välindustri såkapitaltung allaI är
investeringar desinvesteringar tenderarekonomiskt integrerade och attatt

sysselsättningen.omfattande verkningar I kunskapsbaseradbl. påa.
oftaförhållandena omvända. Färdigvarornaindustri de ärär snarast sam-

företagsstartmaterial tjänster.komponenter och Enmångamansatta avav
från statistiskdärför ofta ringa storlek den obemärktså gårär att enav

industriellföretagetregistrering. kan det baseras påDet även när en nynya
industri tjänstesektor påstatistiskt definieras eller beroendeprodukt som

träffar.funktionell specialisering etablerarenvilket val av
uppsättning nyutvecklade produktervi betraktarLåt anta att en avoss

till industriföretag. har allapotentiellt kan bilda bas De lågaett nyttsom
egentliga tillverkningen.komparativa i Sverige i den Denkostnader även

fråga hur marknadsbrister kan tänkasvi skall ställa ochär sorteraoss om
funktioner komparativa kostnader-vissa produkter eller de lågabort trots

Varjeförst skiljafinns skäl mellan produkter.Det då att tre grupper avna.
relationerkarakteriseras viss mellan produk-produktgrupp typav en av

teknologibas Figurter/produkterna och den den/de bygger på 4.4.
fallet figuren finns entydig relation dem emellanenklaste iI det A en

definierad tillvis teknikbas väl och sammanhållenpå så produktens äratt
enskilt teknikområde Innovations gårt Inter sedelräknare. Detnågot ex

utvecklingsproblem,överblicka tidsanspråk, tänkbara marknadsbehovatt
förfinansiella risker med utvecklings-därmed kan anspråk ochd. ocho.

projektet lättare. Beslut utveckla den produkten ärbedömas attom nya
marknadsbrister skall kunna produktut-därför lätta För stoppaatt ta. att

frågaföretag verkligenveckling etablering skall detoch ett nytt omvaraav
finansiering företaglångvariga brister. kan gälla medeller Destörre av nya

svårigheter rekrytera specialister.kapital riskkapital ellerannat atteget
marknadsbrister tillräckligtfrån intekan utgå sådana ärI dag storaatt
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frånFigur 4.4 Teknologi- projekts utveckling idé tilloch produktsamband över tre
kommersialisering

TeknologiskkunsknpamassaprodukI/-er
A. j

U

Anm.:Vurjcfyrkantbclccknairenuvgrumndiumkap/n-knningacllcrcnpmdukl,Storlekenlyrkunicnillustrerar 01rnmrvnnuc:kunskapenrespektivemurknudvpa rcxumnsals avpotentialenlurdenlaudigzlprnduklcn
Källa:Ohlsson84VinellI987

företagsstarter dylika produkter. Detför baserade påhelt kunnaatt stoppa
kapitalkrävandefrågan produkterna mycketi fall ärmåste så attomvara

Vanligare sannolikt mark-utvecklingsinsatserna är är attstora.attgenom
specialiserar sig funktionellttill företagen sånadsbristerna leder deatt nya

utvecklingsfunktionen. företagetssig Då begränsaspåde koncentreraratt
inte etablering.tillväxtpotential däremot dessstoppasmen

legotillverkningproduktionenTidigare 1980-talet lades påunder ut
företag. börjar emellertid bli alltDetvanligtvis hos svensktannatett

tillverkningen förläggs till asiatiskt produk-vanligare land även närettatt
tillverk-vinstmarginaler den kan bära de högre svenskahar så höga attten

foruppsplittring inte sällan förödandeningskostnaderna. sådanEn är
stabilt tek-bibehålla utveckla kunskapsbaseratmöjligheterna och ettatt

tillväxt vinstför optimera ochniskt försprång. stället söka överl att en
optimering förvinstmarginaler varje väljshorisont årlång med lägre enen

Risken för läckagevilken risken kan kontrolleras.period underkort av
visserligen perioden dettakunskapsforsprång stiger bortom den korta men

ivinsten sikt. Vi skall desäkrare på kortkompenseras den snabbare,av
ijust skillnader mellan funktioner åtgångstalFöljande avsnitten visa hur

kostnadsmässigtlågutbildadarbetskraft relativt till kanför högutbildad
uppsplittring.motivera funktionellsådanen

förteknologiproduktrelation B i figuren gällerEn typ sys-annan av
teknologiska egentli-kännetecknas den basentemprodukter. Dessa attav

skilda teknologier. Kapitalbehovet för utvecklings-är sammansattgen av
insatserna blir skilda teknologierna vidare komplex-betydande. De ger en

oftast finnaitet bidrar till företag har svårtockså helt attattsom nya
Organisationsform för utvecklingssatsningarna.lämplig storlek på Detoch

inte i fråga igenom unikgäller i systemprodukten helt ochsynnerhet ärom
företag enskilda individer.sällsynt sådanaDet är att startasny. nya av
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inteaffärsområdesittbreddarföretagexisterandedetVanligen är som
för slutpro-uppköpsintressedeklareratmedi sambandsällan ettstatenatt

kärnkraftverk d..satelliter,försvarsprodukter,jfr.dukten o.
föregåen-jämfört medegenskapenintressantahar denSystemprodukter

funktio-vidvolymprodukter. Intevanligen ärdeprodukttypde enatt ens
unikakommersielltringa. Denproduktionsvärdetblirspecialiseringnell

lig-Fördelarkomparativauthålliga försprång ochkunskapsmassa gersom
inomspecialkunskaperunikakombinerade medsystemkunskapernaiger

Även därförföretag måsteteknikområden.strategiska nyttettett par
förfunktionerochteknikområdenantal attefter behärskasträva ettatt

kunskapsförsprång.sittuthålligt ägandegörakunna
Å för landintressantasystemprodukter är ettsidan betyder detta attena

industri. Ty det ärkunskapsbaseradesinpåefter volymsträvar attsom
medföretagetablerasnabbindustrialiserande länderför bl. attsvårt egnaa.

Å visst skedeisidan förutsätter dettaandraden ettprodukter.sådana
diversifieraföretaglämpligagod basredan attexistensenendera avenav

utbildadriskkapital ochförmarknaderfungerandevälfrån eller mycket
avsnittmöjliga. Iföretagsstarter ärarbetskraft så ett senareatt stora

delarsig i vissaför detta kanvillkorensvenskade teframgår hur av
industrin.

teknologi-föri figuren gällerteknologiproduktrelationen CtredjeDen
svenskaradfinnstillämpning. Detproduktmässigt bredhar enensomer

Alfa-Lavalrelationstyp,exempel på dennastorföretag utgör ex.som
kulla-pneumatiken, SKFochkompressornCopcoseparatorn, Atlas

förutsättningar måstesärskildavilkaåskådliggörExemplenger. varasom
företagenutvecklas. Ingetskall kunnastorföretaguppfyllda för ett avatt

Voly-världsmarknaden.riktigt påenskild produkt storhade som varen
försprångtekniskasittbibehållakundeföretagenskapades attavmen

mångaexploateramedregi lyckadestid idet attlångunder så att egen
tagitfalleni nämndateknologi. har deför sin Dettatillämpningsområden

favörerspeciellaerhållitföretagenhardessutomi anspråk ochsekelett
världs-deltagit i tvådeSverige intei och medkonkurrenter attgentemot

krigen.
för byggaförfogandesittföretag tillhar atttidvärld denärI dagens nya

tillsku-betydligtteknologi knappareunikutifrånproduktbreddsin enupp
rimligti kanföretaget redanviktigare ettdet startenAlltså är att gesren.

drarelativt snabbarevolymrelativt störremed samtförsprång, starta en
i sin delskräverexpansionen. Dettaför turerforderligatill sig enresurser

svenskatillgång påriskkapital dels godförriskvillig marknadmycket en
informa-läckamindre benägnaförväntas attvilka kanspecialister, vara

länder.i andration till konkurrenter
ärprodukterteknologiproduktrelation pekartredje mot somDenna

bli De ärpotentialföretag medför stora.attbasfrekventaganska nyasom
systemprodukternajämfört medstorföretag påbasera ge-lättare att nya

kommersi-utveckling ochstegvisskeexpansionen kanatt genom ennom
egenskaptillämpningsområden. Det ärteknologin in påalisering ennyaav

Marknadsbristerhemmamarknad.litenmedför landlämpligär ett ensom
påverkarexpansionspotential ocheffektivt bortemellertid nyafiltrerar

underleverantörerfungeraväljer eller kommerdeföretagare så attatt som
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specialiseradekunskap och komponenter serie unikaänav snarare av en
Nästföljandeoch komplexa produkter. avsnitt behandlar hur filtre-denna

ring vilka funktioner prioriteras, vilka högutbilda-påverkar behovsom av
vilken efterfrågande de har och skullepå uppkommaresurser som om

nämnda marknadsbrister skulle upphöra.

funktionellaF-sektorns egenskaper
Inte i tjänstemannatungaden hälftenF-sektorn är de sysselsattaens av
tjänstemän figur 4.5. Det skälen tillär F-sektorn skulle kunnaett attav
absorbera hel del de friställs vidarbetare sysselsättningsfall ietten av som
de båda arbetsintensiva sektorerna. Trots sin kraftigare arbetsproduktivi-
tetsstegring tjänstemannatäthetoch sin kan F-sektorn kombina-genom
tionen marknadstillväxtsnabb och snabb produktmässig utvidgningav en

tillräckligmedge tillväxt sysselsättningen för arbetare. Låga kompara-av
tiva i Sverige möjliggörkostnader vidare höga marknadsandelar på ett
brett produktsortiment vilket bidrar till sektorn förutsättningar föratt ge

bli framtidakunna sysselsättare.att storen
Dessa egenskaper bildar emellertid nödvändiga inte tillräckligamen

villkor för svensk F-sektor. I delar sektorn produktåldrandetärstoren av
relativt Vissasnabbt. produkter har kort livslängd på marknaden varfören
företagen kontinuerlig produktutveckling måste hänga med i varjegenom
generation förprodukter förbli tillverkare. delvisFöratt storaav nya
andra produkter leder åldrandet till teknologin frånsnabbt övergåratt att

komplex arbetsintensivoch beträffande kraven kunskap ipå d.vara o.
tillverkningsledet till bli enkla och lättmekaniserade kapitalintensiva iatt
sin produktion. Sådana produkter kan förutsättningarnasnabbt förtappa

kunna tillverkas i höglöneland Sverige inte företagensatt ett som om
satsningar processteknik blir framgångsrik.på ocksåny

Beträffande inverkanåldrandets på F-sektorns samlade storlek i Sverige
kan alltså konstateras att

efekterna produkternas och deras teknologis åldrande kompen-måsteav
dynamisk och kontinuerlig produkt- och processteknisk utveck-seras av en

ling.
Det andra tillräckliga villkoret för F-sektor sammanhängerstoren

med hur företagandets funktionella specialisering bestäms. Till skillnad
från industri finnsråvarubaserad inga naturliga integrationsekonomier
mellan till skillnad frånprodukterna och kemisk industri inte heller så

naturliga förenademånga produkter. fulltDet det möjligtgör äratt att
i liten iblandskala. Det ekonomiskt fördelaktigtär speci-starta atto. m.

alisera företagetdet enskilda vissa funktionerpå i syfte hållaatt nere
kapitalkrav företagsriskeroch eller för riskenbegränsa för förloraatt att
ägarkontrollen företaget.detöver egna

funktionellaDenna specialisering låga etableringsbarriärer.extrager
Alltså möjligheternaär funktionellt, inteoch bara produktmäs-att starta
sigt, specialiserade företag starkt bidragande tillorsak det FoU-atten
baserade nyföretagandet blivit i Sverigeså och, särskilt, i andrastort

industriländer.avancerade



86

påprocenttaletFigur 4.5 F-sektorns funktionella organisation, i l000-tal sysselsatta
tjänste-högskoleexamineradetekniker och ekonomerblandstaplarna andelenanger

männen
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föringångetableringshinder betyder också lättlågtMen ett nyaen
etableringshinderbarriär nedläggningar. Lågaoch lågkonkurrenter moten

möjlighe-finns särskiltsidan det godaslag betyder, å andranämnda attav
företag utifrån initielltkonkurrenskraftigt ochbygga stortettter att en

För varje istrategin skedeske därstegvis uppbyggnad kanliten bas. En
efter förutsättningar skapasföretagsutvecklingen formas dekan avsom

marknadstillväxt.ochpå marknadernaresurstillgång, konkurrens
nödvändigtdockskall kunna ske detFör så är externaattatt resurser

expansiva faser. desmidigt TyFöretaget under desstillföras detkan unga
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frånföretagen oftast början i global kon-nyproduktbaserade enopererar
till i snabba-Kunskapsspridningen konkurrenter sker dag mycketkurrens.

Baksidanvanligt för decennium sedan.vad bara någotän attavre som var
därför före-elastiskt företag sådanaF-sektorn relativt byggbara ärhar att

till storföretagutvecklas deras resursmarknader harendast kantag om
speciella beträffandeegenskaper

strategiskatillväxtbejakande tillförselsmidig och resurser,aven
riskvilligt kapital, forskningspersonalframför i form och andraallt av

specialister,
för företag tid frukternamöjligheterna under lång ägandegöraett att

utvecklingsförstörandeindividers unika bl. undvikakunskap och enav a.
företagsuppsplittring.

funktionelltFigur visar marknad bara kan4.5 ettatt som genereraen
nyföretagande aldrigspecialiserat, FoU-baserat kan sysselsätta sär-änom

Även flestamänniskor. i anställdaskilt F-sektorn nämnts demånga är som
flertalet tjänstemän i tillverkning-fortfarande Vidare sysselsättsarbetare.

tillverkningen funktioner inköp, allmännatill koppladeeller näraen som
funktioner i viss konstruktion.och, mån

uni-kapitel visades nyföretagandet kring Uppsalasföregående tvåI att
samtliga företagversitet blevhade egenskaper tydde på nästanatt nyasom

funktionellt specialiserade. Sverige skulleenbart hasnävt Antag natur-att
företag specialiseradeliga förutsättningar för Består påF-sektoren som av

intensivt sig högskoleutbildade teknikerde funktioner användersom av
förbises vid utformningskulle denna F-sektor kunnaoch ekonomer. Då av

effektivitetsinriktad sysselsättningsorienterad,allmän ekonomisk, eller po-
litik.

Är just specialise-sidan politik bidrar tilldet andra sådanå attsom en
reformerfinns möjligheterring i F-sektorn detutvecklats stora att genom v

förändring nyföreta-betingelser för snabb det FoU-baseradeskapa en av
arbetskraftsinnehålltillväxtvillkor. Tillväxtens beskrivs då välrättgandets

figurerna och 4.2.4.5av
ifall tillväxtproblemet betecknas samhällseko-andra kanl detta som en
produktivitetotillräcklig kommersialisering eller lågnomisk mening av

skilja kommersiali-Vi kan då tvåhos svensk FoU-genererad kunskap. på
förräntningseringsstadier förenade detta kun-med bättreärsom en av

resultatskapskapital. stadium medellång och det andraEtt är naturav ger
först sikt.på lång

frågan Sverige utnyttja ochsikt gäller kan bättrePå medellång om
sin befintliga stadium kanägandegöra redan kunskapsmassa. Detta antas

från befintliga,bli tillväxt två källor. I ellerkännetecknad ökad storaav
produktdiversiñeringstaktenstiger expansions-medelstora företag och ut-

får tillväxtbidrag frånifrån givna Vidare F-sektornden kunskapsbasen. ett
genomför funktionell breddningföretagen. närade små De en som sam-

till företagprodukterna upphovde lovandemanhänger med att mest ger
vid fortsatta marknadsbrister kanföretagsblock kortare tidoch på änsom

intemationaliserade.sig ochväxa större mer
figurema, medföratillväxtkälloma, enligtAlltså kommer båda att en

från uni-tekniker högskolor ochefterfrågan på med grundexamenhögre
tillverkning, inköp, försäljningför sysselsättning i funktionernaversitet

konstruktion.och
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tämligen i landbeskrivna snabbägandegörandeprocess ärDenna ett
ilångvarigt FoU-intensitet den svenska. Kulmen detså högmed somen

befintliga kunskapen kanproduktionsmässiga ägandegörandet denav nu
tillligga minst fem framåt i tiden. Skälet dettainte mindre årdesto antas

affärsom-marknadstäckning flerastorföretag bredantalet med överär att
därför tidi Sverige. kommeroch länder begränsat Detråden är attatt ta

produktmässig diversifi-kompletteringnödvändig elleråstadkomma aven
marknadsinveste-till ochering dessa med hänsyn behovet storanyaavav

riskka-Sammanfattningsvis blir tillförselnringar. därmed storleken på av
kritiskthögskoletekniker i moderna yrkenpital på arbetare ochsamt

till stånd.för ägandegörandet kan kommaavgörande hur snabbt
projekt/fö-kommersialiseringsstadiet gäller sådanatänkbaraDet andra

ytterligare eller medförst kompletteras med FoU störrebehöverretag som
kommersialiseringkonstruktionsinsatser innan produktionsmässig kanen

FoU-genereradfrågan ägandegörande svenskske. detHär är ett avom
tidskrävande.tillverkning bli Deti inhemsk kommerkunskap att mersom

Forskningsmeri-delvisställa anspråk på andrakommer också att resurser.
långsiktigt kapital blir proportionelltriskvilligttekniker ochterade sett

får verkningarefterfrågade vilket begränsande utbudgör att ett sommer
först biteffekt produktionssidan bortom denpå närrnas-kommer att enge

konjunkturcykeln.te
existerarnaturliga integrationsekonomiergrund dePå somav svaga

företagi måstefunktioner mellan produkter FoU-baseradeochmellan
företagsblock etab-företag eller skeuppbyggnaden attstora genomav nya

kombinationsfördelarkombinationsfördelar. Dessalera sammanhållande
strategisk betyderkring sammanhållen kunskap. Detbyggasmåste upp en

samlad deutifrån företagen har hosutvecklas den kunskapde måsteatt
konstruktion försälj-utveckling, ochforskning,anställda sysslar medsom

uppbyggnadsfas kunskapsblockföretagets måste sådananing. helaUnder
Sverige igeografiskt. betyder dag endastockså Dethållas väl attsamman

utvecklingenfåtal kan bäralokala marknaderhar storaett nyasom av
förfogande. föregående kapiteltid ofta till Iföretag korta stårpå den som

ochfrämst finns i Stockholmsområdetlokala marknadervisades dessaatt
ifrån ifinns grund bygga de två andrakringliggande Vidare godlän. atten

differentierade arbetsmarknad ochtill följdstorstadsregionerna derasav
möjlig tidigttillverkningen iuniversitet. någon månEndast är attstora

i företagetutanför regioner. sedan volym uppnåttslokalisera dessa Först
lokaliseringar negativafunktioner bli föremål för andrakan andra attutan

upprätthållaför företagets möjligheterbehöver riskeraskonsekvenser att
produktmässiga diversifiering.funktionella ochsin tillväxt och

funktionella egenskaperK-sektorns

förutomflera väsentligaskiljer sig från i avseendenF-sektornK-sektom
inrymmer i praktiken allaFoU-intensiteten. K-sektorn nästanden lägre av

admi-företagsinternationaliserade storföretag. centralaSveriges väl Dessa
ii ovanligt grad kvarstrategiska funktioner har högnistrativa och stannat

produktionsbasen.kraftfull globaliseringSverige osedvanligttrots aven
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Figur 4.6 K-sektorns funktionella organisation, i l000-tal sysselsattaprocenttalet på
högskoleexamineradeteknikerstaplarna andelen och ekonomer bland tjänste-anger

männen
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Först under 1980-talet har viss tilltendens ökad lokalisering utomlandsen
kunnat främstmärkas fmansfunktioner jfr. valutaregleringens ochav
skattepolitikens betydelse. Vidare har möjligen tendens till ökaden an-
delsexpansion för utländska FoU-funktioner utvecklat sig fortfa-även om
rande 75 tjugode företagensstörsta lokaliseradprocent FoU är tillca av
Sverige.

Dessa tendenser relativtär och Vi kan därför förvänta attnya svaga. oss
K-sektorns storföretags företagsledningar har givit tillupphov vissen
överrepresentation" specialistfunktionema i figur 4.6 relativt sektorerav

färre internationaliserademed storföretag. Detta kan dock tempo-vara en
överrepresentationrär visardet sig de tendenserna till etable-attom nya

ring utomlands blir bestående förstärks.eller fleraAtt storföretag inom
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sig världenslyckats etablera störstaaffärsområdensina centrala som en av
intensiv konkurrenstill sker.orsak detta Ikanproducenter att envara en

strategiska funktionertillföretag finns tendensandramed attstora en
för företaget.sin hela Det är ännuplaceras där de gör störstamåste nytta

sin politik ochsitt perifera läge, uddaSverige medriktigtinte prövat om
sig medspecialister kan mätaattrahera utländskasvårighetersina att

ilokaliseringar Europa.andra
företa-de många ochF-sektornskillnad är storaEn attgentemotannan

marknadsorgani-utländskinvesteradhar välK-sektornbetyder att engen
kompara-och med lågaväxande marknadsina produkter. Iförsation en
potentiellti K-sektornbasenSverige alltså den svenskai kantiva kostnader

i F-sektorn.investeringkostnadjämförelsevis lägre äntillsnabbareväxa en
påinte lika kravexpansion i K-sektorn högagivenDärför ställer en

expansion i F-sektorn.tid motsvaranderespektivefinansiering t.ex.som
arbetskraft påverkar dennafrämsttillförselnbetyder det ärDet att somav

sikt.medellångexpansionstakt påsektors
betydligt bättreföretagK-sektorns hartredje skillnad ärEn att en

dettill sektorn. Förproduktsortiment räknashela dettäckning somav
sina svenskaspecialisering mellanföretagen harförsta gäller de storaatt en

kontrollhar överanläggningar. betyder deDet ettutländskaoch att en
produktion intryck Förvad deras svenskavidare produktspann än av.ger

inomföretagmedelstorasmå ochomfattar K-sektorn mångaandradet
specialiserat sigföretagendeproduktområden dem störreänandra som

på.
risk i K-sektornfinns lägredetproduktspännvidd betyderDenna att en

landetlicensierasprodukt skallför svenski F-sektorn utän att uren ny
investeradvälharproducentinte finns svenskdärför detatt ensomen

kommersialiseras. Detprodukten kanutifrån vilkenorganisation den nya
handikapp tillrelativtSverige här harnaturligtvis inte ävenhindrar ettatt

flerharproduktområdevarje svensktpåexempelvis Västtyskland som
produkt.förpotentiellt intressetillverkare medinhemska en ny

uppbyggnad ochfunktionellaK-sektornsbakgrund kandennaMot ar-
arbetarintensiv änklarti figur 4.6. Sektorn ärbetsfördelning studeras mer

i specialist-tjänstemänstorföretagen antaletmånga ärTrots deF-sektorn.
i tillverk-fler anställdagångerjämförelsevis färre. Nästanfunktioner tre

jämföras medsysselsatta kanfler totalthalv gångerochningen och två en
tillfinns skäl dennatvåspecialistfunktionerna. Detfler i60endast procent
företagmindre ärundervegetationK-sektornsdiskrepans. Ett är att av

därför K-sektornsfrämstF-sektornsutveckladbetydligt än attbättre ny-
Ettstartförutsättningarna bättre.tid dåunderetableringar kom varen

decentrali-storföretag harsvenskaskulle kunnaskäl att en merannat vara
tyska konkurrenterjapanska elleramerikanska,organisation sinaänserad

diversifi-ochbyggahemmamarknad kan störresinmed större merensom
fördel ochskillnad bådekani företagen. Dennainhemskerad topp vara en

välblir på hurVilket utfallet berorföretagen.svenskaför denackdelen
finansielladenspecialister ochrörligheten på ärföretagsinternaden om
frekventamindreför denkan kompenserastyrningen koncernernaav

beträffande målstyr-beslutsfattareföretagetsmellandagliga kontakten
företaget.ningen av
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skillnadEn klar mellan K-sektorn och F-sektorn finns i den trappa som
visar hur antalet tjänstemän fördelar sig forsknings-,mellan utvecklings-

konstruktionsarbete.och K-sektorn har brantare jämförel-dvs.trappaen
sevis färre forskningarbetar med fleroch med konstruktion.som

Traditionellt har konstruktionsarbete till skillnad från varitFoU väl
integrerat tillverkningenmed produkterna. Detta igäller synnerhet i deav
industrier tillverkar investeringsvaror. Eftersom varje investeringsva-som

tillverkas i fåtaleller oftaexemplar och för kund påett ett monterasra
plats det levererande företagets personal måste kunskapsöverfö-av egen

fungeraringen väl mellan olika personalkategorier för kontinuerligatt en
produktivitetsförbättring och allt bättre produktprestanda skall garante-

Detta betyder det har funnits utpräglade kombinationsfördelarattras. mer
funktionermellan inom stora delar av K-sektorn inom särskiltän den

elektronikbaserade delen F-sektorn.av
Med den dator- och telekommunikationsbaserade konstruktionstek-nya

nologin riskerar emellertid del kombinationsfördelardessa gåatten av
förlorade. Konstruktioner kan enkelt sändas via tråd eller diskett liksom

informationden konstruktionerna bygger på. Det får följden produk-att
tionen inte behöver hamna på den plats eller i det land har lågasom
komparativa ikostnader utveckling konstruktionoch produkter. K-av nya

riskerarsektorn därmed få de funktionella uppsplittringsten-att mer av
denser existeratsedan länge i den elektronikbaserade F-sektom. Dettasom

förtalar också företagK-sektorns måste sina funktionellaskapa kombi-att
nationsfördelar utifrån sammanhållen strategisk kunskap hos nyckelper-

i FoU, konstruktion försäljning.och De naturliga kombinationsför-soner
försvagas.delarna

framgårAv vad här sammanfattningsvis utländsksagts attsom en
efterfrågeexpansion riktar sig K-sektorn i princip kan tillgodogö-motsom

i svensk produktion med större snabbhet etablerade kunskapsför-ras
utbildningsnivåsprång plus lägre arbetskraftenhos mindre finansiellaoch

väl investerad produktions- och marknadsorganisation finns iänresurser
F-sektorn. Det betyder andra flask-halsartendenser till då blir styrandeatt
för denna expansion kommer kunna mötas med svenskatt export-om en
tillväxt. Tillgången på arbetskraft särskiltoch då civilingenjörer, de nya
mellaningenjörerna yrkesarbetare kommer därvid änsamt änatt mer
tidigare bli förstyrande K-sektorns tillväxt. Detta gäller i synnerhet om
efterfrågan riktas investeringsvaroma och insatsvaror från verkstads-mot
industrin varaktiga konsumtionsvarorän bilar och andramot ex.
konsumentvaror från kemisk industri.

En slutsats sammanhänger vilkenmed tendens kommer attannan som
bli förrådande placeringen företagens huvudkontorsfunktioner. Somav
framgår figurerna 4.5 och 4.6 kräver de kundvärdeinducerande funktio-av

högre utbildningsnivå indirektade i sinän har behovturnerna en som av
högre utbildad arbetskraft de direkta.än Om alltså huvudkontorsfunk-
tioner och eller planeringsfunktioner förloras till andra länder kom-styr-

få till följddetta lägre inhemsk användning högutbildade.attmer en av
Detta betyder inte nödvändigtvisdock motsvarande lägre efterfråganen
riktad svenska universitet eftersomoch högskolor företagsvenska kanmot

vilja bättre ägarmässig kontroll sin strategiska kunskapantas en av
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isvenskaranläggningar anställa deli sina utländskaocksåatt engenom
nyckelfunktioner.

egenskaperfunktionellaC-sektorns
naturliga skälflera säregenskaper. ärfigur Avenligt 4.7harC-sektorn

kapitalintensiv industri ii K-förhållandevis färre änantalet arbetare
iproportionerna anställdaskillnad gällersjälvklarmindresektorn. En

påprocenttalet1000-tal sysselsattaorganisation, ifunktionella4.7 C-sektornsFigur
tjänste-blandtekniker och ekonomerhögskoleexamineradeandelenstaplarna anger
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utvecklingsfunktionerna jämfört specialist-med försäljningsfunktio-och
finnsDet klart färre sysselsatta med FoU och konstruktion i C-nerna.

sektorn iän K-sektorn. Detta beror justpå konstruktion produkteratt av
inte behövs i omfattning. ställetl ombesörjs produkt- och, kanskesamma
främst, produktionsteknisk förnyelse forskning och utveckling.genom
Denna FoU i högre förär grad förlagdän K-sektorn till branschforsknings-
institut.

Kapitalintensiv industri brukar kännetecknas relativt företagstoraav
företagenoch sällanär väl internationaliserade i sin produktion. Företagen

är däremot internationaliseradeväl i sina inköp råvaror och/eller i sinav
försäljning. Inte sällan är råvaruhandel och säkring råvarupriser ochav
råvarutillgáng viktiga inslag i rörelsen hos metall- och kemiindustrierna.
De fraktade volymerna och den kompliceradestora logistiken kring detta
kräver sina specialister i skogsindustrin. Dessa egenskaper tordeex. vara
viktiga förklaringar till så många specialister finnsatt sysselsatta i C-
sektorn.

Integrationsfördelarna olikamellan förädlingsled inom flera C-sek-av
industrier har bidragit till företagentorns också funktionelltäratt väl

sammanhållna. Detta kan emellertid historiskt faktumett än ettvara mer
förhållande kommer bli gällande också i framtiden.att Stålindustrinssom
kris under 1970-talet och bit in,god på 1980-talet har visat dessen att
råvarubaser billig järnmalm och billig elenergi har upphört deatt vara
enda orsakerna till internationellgod konkurrenskraft. Specialiseradeen
och kundvärdebaserade produkter har blivit allt viktigare vid omvandling-

den stålindustrin.svenskaen av
På vis framväxtentyder specialiserade och konkurrenskrafti-samma av
kemiföretag på inhemsk tillgång på interåvaroratt är allenagörandega en

för internationell konkurrenskraft inom delar den kemiska indu-stora av
Ävenstrin. utanför den FoU-baserade läkemedelsindustrinrent spelar

utveckling produkter och kunskapskrävande kundanpassningav nya en av
befintliga produkter allt viktigare roll.en

Också inom skogsindustrin håller konkurrensbilden förändras.på att
Sverige intehar längre billig skogsråvara, den långfibriga skogen växer

isnabbare andra länder långfibrigoch successivtersätts i vissamassa
med kortfibrig. Konkurrensen på den europeiska massamarknadenpapper

har förändrats så nordamerikanska producenter blivit prisledare.att Sveri-
och Norden har inte heller kunnat utveckla heltäckande prisledar-ge ett

Övergångenskap på den europeiska pappersmarknaden. bli prista-mot att
i alla förädlingsled inom skogsindustrin betyder för svensk skogsin-gare

dustri förändring konkurrensbilden liknande förhållandenmoten av som
länge existerat för den svenska exportindustri inte varit råvaruba-som
serad. Den kapitaltunga skogsindustrin torde därmed komma bliatt mer
marknadsstyrd till sin specialisering, sin produktionsutveckling sinoch
lokalisering. Impulserna till sådan förändring kommer sigväxaatten
starkare och snabbare de östeuropeiska ekonomierna liberaliserasmer

de utvecklar komparativa fördelar på bl.a. råvarubaserade standard-om
produkter.

Sammanfattningsvis skulle dylik förändring C-sektorns villkoren av
betyda produktinriktningen förstärksatt på de högförädlade och mera
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standardprodukterprodukterna bekostnad de enklarekomplexa på somav
i kapitel. C-sek-jfr. EG-scenariernaofta samtidigt nästaär råvarunära

högutbildadförskjutasarbetskraftsbehov skulle därmed än mottorns mer
i utveckling underarbetskraft. redan märkas sektornstendens kanDenna

kraftfull satsning skedde.på FoU1980-talet då en

funktionella egenskaperoch S-sektorernasA-

tidigare framgått förhållan-arbetsintensiva sektorerna harDe båda som en
figurerna 4.8sysselsättning i tjänstemannaarbetendevis liten sindel av
relativtförsäljningsfunktionerna är4.9. detoch Därnäst är storasom

tjänstemänorganisation, i l000-tal sysselsattafunktionellaFigur 4.8 A-sektorns
högskoleexamineradetekniker ochekonomerpå andelenstaplarnaprocenttalet anger

tjänstemännenbland
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Figur 4.9 S-sektorns funktionella organisation, i 1000-tal sysselsattaprocenttalet påstaplarna andelen högskoleexamineradetekniker ochanger ekonomer bland tjänste-männen
90i
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sysselsättare. Till del kan detta kanske förklaras den kontraktionen av som
delar A-sektorn varit för. Företag i branscherutsattav med utpräglad
konkurrens från låglöneländer har inte sällan övergått till bli säljföretagatt
med ganska ringa svensk tillverkning. Ibland har företagen sådana över-
gått till bli renodlade handelsföretagatt och i andra fall har de anställda
gått tillöver postorderföretag varuinköp till del härrör från svensk-vars en
ägd iproduktion lokaliserad i låglöneländer.

Såsom framgår figurerna saknar inte A- och S-sektorerna forskning,av
Åtminstoneutveckling och konstruktion. i vissa branscher och företag

finns alltså egenskaper liknar dem i de båda kunskapsintensivasom sekto-
I själva verket har 1980-talets utvecklingrerna. i de arbetsintensiva sekto-
inneburit ökad betoning de kunskapsintensivarerna företagenen ochav



företagmedelstoraochmindreexempel påradfinnsDetderas envaror.
produktut-egentlignågoninte hadesedantio år egenmindre änförsom
byggtocksåhardessadelFoU. En upphari dagveckling avegensommen

utomlands,företagsköpFoUtillnätverkfungerande extern genomex.ett
"teknologiföns-skapandetochforskareuniversitetensmed avsamarbeten

verksam-ärcapital-fonder"ventureutländskai somviater engagemang
affärsområden.företagetsinomma

ochaktivstrukturförnyelsen ärtilltydlig tendens attalltsåfinnsDet en
arbetsinten-industrin ärhälftknappainom denkunskapsbaserad somav

svenska löner.relativt högalångsiktigtvidlönekänsligganskaalltsåochsiv
tekniker,utbildade ettfler högrebehovbetyttharförnyelseDenna av

kroniskadenföljdtillfredsställasalltid kunnatinte avsom enbehov som
teknikerbristen.

sin kon-grundararbetsintensiva sektorernadedelar somOckså de av
påellerprodukternischbetonadepå enspecialiseringkurrenskraft på

ökad kun-behöverproduktinriktningenförändring enkontinuerlig av
dettagällersynnerhetldetta.medilandgåför kunnaskapsintensitet att

marknads-förutseochförståför bättrebehövs attkunskapersådana som
skapaförkompetens attekonomisk samtkonkurrensförändringaroch

småseriebeto-denproduktionenrationalisering trotsförlösningar avegna
kompetens.tekniskinriktningennade

kommerfömyelsenstrukturellai dentaktökadinnebärl990-talEtt som
behovetbeträffandemotstridiga tendenserdelvis avmedförenadatt vara

Å krymp-sidan kommerarbetsintensiva sektorerna.ihögutbildade de ena
Samti-efterfrågan.minskadtilltendensföranledadessaningen att enav

för-tvärtomomvandlingsimpulser attinomsektoriellatvådigt kommer
ellerärbranscher/företagdehögutbildade. En är somattbehovetstärka av

stärktagåkunskapsintensiva kommer att urbliförutsättningar atthar mer
iblir kvarfunktionerdeärstrukturomvandling. En att somdenna annan

ärtillverkning de mestärmedeller slutarned somdrarföretag egensom
tjänsteföre-tillÄven omklassasiblanddåföretagetkunskapsintensiva. om

påefterfrågandessrealiteteniförstärkskanskeochkvarstår t.o.m.tag
högutbildade.

slutsatserochSammanfattning
industrisektorersolikabeaktabetydelsenvisat attkapitel harDetta av

kanutbildningsbehovdebedömningvid somegenskaperfunktionella av
funktionellaSektorernasstrukturförnyelse.snabbareföljaförväntas enav

företagensochteknologiderashur orga-avspeglarutvecklingochsärdrag
tiden.förändringarna överrespektive isinsemellansigskiljer åtnisation

industrin änförstrategiskteknikerna resursallmänhet ärI meren
medochfunktionerochbefattningarfler enianvändsDeekonomerna.

utmärker de treteknikerintensitetendetVidareintensitet. är somhögre
bådademedankapitalintensiva sektorernamaterielltochimmateriellt

ekonominriktade.arbetsintensiva är
expansivaindustrinstillhört mestkonstruktion harFoU-arbete samt

univer-användningeniintensivabefattningarna är avBådabefattningar.
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sitets- och högskoleutbildade tekniker. kroniskaDen bristen på sådana
tekniker under 1980-talet har emellertid medfört höjningen derasatt av

i befattningarandel dessa blivit Företagenlångsammare eftersträvat.än I
synnerhet har detta gällt i FoU-arbetet.

tjänstemänAndelen arbetar med FoU 1977- 1988 i fyra destegsom av
fem fyrasektorerna, alla konkurrensutsatta. Endast C-sektom hade en
minskad andel i konstruktionsarbete. Samtidigt har strukturomvandlingen
inte särskilt beträffandegått snabbt omallokeringen arbetskraft till deav
båda kunskapsintensiva sektorer är FoU- och konstruktionsin-mestsom
riktade jfr. kapitel 3. detAtt ändå uppstått kronisk brist universi-påen

och högskoleutbildade tekniker kan denna bakgrundtets- mot ses som en
varningssignal inför framtida behov ökad takt i strukturfömyelsen.av

Befattningar har inslag ekonomutbildade administra-deärstorasom av
tiva och ekonomiska arbetena i mindre mån de kommersiella inköpsamt,

försäljning.och undantagsvis förstnämndaBara har de två haft ökandeen
tjänstemän.andel sektorernas anledningDetta till efterfråganär attav en

ekonomer inte lika dynamiskpå den tekniker.är En anled-som av annan
ning det de arbetsintensivaär är sektorerna tillbakagår elleratt mestsom

har de högsta andelarna tjänstemän i befattningar.dessastagnerar som
Teknikerna har vissa typiska kärnyrken dvs. befattningar med särskilt

hög tekniker. iandel Förutom konstruktionFoU och teknikerandelenär
hög också i tekniskt servicearbetemetod-, kontroll- och i mindresamt,

i produktionsledandemån, också arbete. ordningDenna kärnyrkenapå
också rangordningen andelen högskoleutbildade tekniker 1988,anger av

förbåde industrin för femtotalt och dess sektorer. Medtas deäven gymna-
sieutbildade bildenändras såtillvida konstruktionsarbetet bliratt mer
teknikerintensivt i fyra femFoU de sektorerna.än K-sektorn undan-ärav
taget.

Analysen enskilda funktionellade sektorernas teknologiskaochav
för första syftat tillegenskaper har det påvisa vilken betydelse mark-att

nadsbrister för företagenshar funktionella specialisering/diversiñering.
visar vilka tidshorisonterFör det andra denna analys förväntaskansom

vidgälla accelererad expansion skilda sektorer marknadsbrister-en av om
elimineras och efterfrågeutvecklingen blir syftenaFör båda ärna gynnsam.

problematiken intressant beträffande F- och framtids-K-sektorernasmest
perspektiv.

Å sidan relativt fågäller F-sektorn har brett marknadsinvestera-attena
storföretag.de har långa ledtider för innan forsknings-Den även FoU nya,

Åbaserade storföretag kan utvecklas. den andra sidan har K-sektorn
storföretagmånga sådana och också fler medelstora företag. Ledtidema

produktutveckling/konstruktionmellan och produktion/försäljning därär
därför fortare förverkligakortare. borde given efterfrågeex-Det att en

pansion riktad riktadK-sektorn F-sektorn.än är Annor-mot moten som
Sverigelunda uttryckt måste under de närmaste åren klara K-sektomsav

akuta civil- mellaningenjöreroch behov och yrkesarbetare.stora samtav
accelerationF-sektorns behöver ske under period ilängre det denatten

kräver långsiktigt riskvilligt kapital fler långtidsutbildade forska-samtmer
specialister. främstoch kommersialiseringDet är snabb ire genom en

inhemsk produktion frambringatsde FoU-resultat 1980-av som genom

7 29-050-
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snabb1990-talet kan visabörjanFoU-intensitettalets höga upp enavsom
forskamtbilda-intekommersialisering behöveri F-sektorn. Dennatillväxt

mellaningenjörer yrkesarbetare.ochcivil- ochde utan
Även betoningtydligt ökandemärksövriga sektorernainom de tre aven

branscher. gällerföretag och Detfunktioner, produkter,kunskapsbaserade
iindustrinkapitalintensivaFoU-inriktade,ganskai densynnerhet som

Minst tydligindustrins exportöverskott. ärför huvuddelendag avsvarar
haft ivilket sannolikt sin orsak deni skyddade sektorndentendensen att

för utländsk konkurrens.varit foga utsatt
brist högutbildaderåda på1990-talet kommerunderOm det även att

forsannolikt F-sek-blir svårastforskare konsekvensernatekniker inkl.
funnits 1980-taletundertendenserföljer både de samtDettatorn. somav

kapital,sidan riskvilligtvidtekniker den,ärsådana mestatt omav
i fallefterfrågetillväxt kan såsnabbi F-sektorn. Enstrategiska resursen

försvagningenproduktionsbas dvs.från svenskinte exploateras aven
fortsätter.nettoexporten



industrinFramtidsperspektiv för och5

tekniker och ekonomerdess

främstindustrins användningkapitlen behandladeföregåendeDe två av
användning.mekanismer dennaegenskaper ochtekniker och de styrsom

framtida användning-för diskutera hur denfinns underlagDärmed attett
industrins tillväxtvi någotsig kan säga samtkan komma att te omomen

bli riktad dessstrukturomvandling tänkaskantillimpulserna motsom
industrinsinte avsiktenEftersom detolika ärsektorer. att prognosera

tillförlitlighetprecision ochintehögutbildade behövsbehov sammaav
utveckling. Kalkylernaframtidaindustrinsvid egentliga avprognosersom

kvantitativamedi stället betraktas sättredovisas skallhär ett attsomsom
industriframtider. Tonvikten liggeralternativadiskutera tvåillustrationer

för indu-strukturfömyelse kan hatillväxt ochvisa vilken betydelsepå att
känslig-frågasåledestekniker. Dethögutbildade ärstrins behov om enav

alternativa scenarierutnyttjas för byggakanresultathetsanalys attvars
för användning i modellbase-arbetskraftutbildadframtida utbudöver av

framtidsanalyser.rade
1989.Ohlsson, Dennabygger helt påskall användasmetodDen som

för impulser pådeEG-utvecklingen istudie sätter externacentrum som
produktions- och handels-industrinspåverka1990-talet kommakan att

Eftersom Sveri-världsmarknadsscenarier formuleras.utveckling. EG- och
svenskaoch världen denekonomi påverkas inte EGlitenär avenge

ekonomi betyderirelativa öppenheten dennautveckling.ekonomins Den
omvärldsutvecklingen, hurblir kritiskt beroendedäremot denatt avav

förändrasrelationer till EGkonkurrensmässigaSveriges handels- och ex.
utnyttja ellerför på bästa sättpolitik brukasvilken att parerasamt som

influenserna från utlandet.
reformerEGsomvärldsscenariernaförstföljandel det samtpresenteras

strategival medalternativaSverigesomvandlingsimpulser.och externa
strukturförnyelsepolitik redo-tillväxt- ochEG-relationer ochavseende på

industrins olikaframtidsperspektiv förSlutligen beskrivs devisas därefter.
omvärldssce-med dessasammanhängerenligt nämnda boksektorer som

understrykas dessapolitikstrategier. måsteDetnarier svenskaoch att
omvärldsscenarier bedö-kunnatifrånframtidsperspektiv inte utgått som

1990-taletsmetoden påsannolikhet. byggertill sin Däremot att om-mas
scenari-mellan de valdasannolikhet bör hamnavärldsutveckling med stor

erna.
för industrinsdiverse konsekvensanalyserföljer olika avsnittiDärnäst

arbetskraft.högutbildadanvändningtänkbara av
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Världsmarknadsscenarier

regio-utvecklingen inomdistinktion mellannämnda källa görsI enovan
beträffande protektionism/respektive mellan blockenländernala block av

kvantitativablockbildningar iliberalisering. dag har denDe störstasom
kring ochför EG-blocket blocken Japanvärldshandeln ärbetydelsen samt

USA.
mellanregio-framtidskonstellationer inom- ochFigur de5.1 tre avanger

protektionism/liberalisering har bedömts tänkbara. Dessanal tresomsom
origotill nuläge placerat ivärldsmarknadsscenarier relateras ett som

EGskonkurrensvillkor.1980-talets handels- ochkännetecknas detav sena
liberaliseringsscenarioinomregionaltexempel på1992-program är ettett

Canada-USA-avtaletoch ett annat.

Figur framtidsscenariernas5.1 De tidshorisonter liberaliseringsproñlerochtre
Mellanregional
Liberalisering

4 l""" "TGlobalg g
i liberali- 5

seringg :

Horisontbortom år 2000
/Nuläge --_.,. Vitboks- -n4 -E-flnomregionalref0rmer-:==-l.b/ J 1.ZOOQ-slââ-rââz-lüi-1993Protektionism Liberalisering

\+1333-talet år 2000
Örjan av ------ --1:Mellan- .1980-talet

i regional i
Eprotek- i
LELQBLSHLJv

Protektionism

1989OhlssonKälla:

1970-talets och det tidiga 1980-talets globala protektionism nedre
uteslutits framtidsmöjlighet, delviskvadranten harvänstra avsom en

förenaranalytiska skäl. Inte heller medtas scenario mellanregionalett som
liberalisering protektionism inom regionerna eftersommed ökad detta
förefaller osannolik kombination fredsförhâllanden i dagensundervara en
värld.

scenarierna kan betecknas global liberalisering övre högraDe tre som
regional liberalisering underförstått: blandadkvadranten, eller medutan

mellanregio-förändring konkurrensvillkoren mellan regionerna samtav
protektionism underförstått: fortsatt inomregional liberalisering.nal

Mellanaltemativet regional liberalisering innebär förlängning frammed en
sekelskiftet itill de tendenser kunnat 1980-taletsmärkas det senaav som
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för kvantitativa analysenhandelspolitiska har denbeslut. Det använts av
potentielltindustri och privat, konkurrensutsattEGs inverkan på svensk

kvanti-vis partiella inverkan EG bedömastjänstesektor. kan denPå så av
via övriga handelspolitiktativt. EGs indirekta effekter bl. blocks hante-a.

strategianalys.i kvalitativt formuleradi källa enbartnämndaras en
chansaltemativ. Somliberalisering betecknas dagensGlobal kan som

för utvecklingfinns delscenario EGsskall framgå det ärett somsenare
liberaliseringen materialiseras.i fall globala Dagenssannolikt det denmest

beteckningen mellanregional protektionism.riskalternativ under Igår
utvecklingen del 1970- och 1980-talenjämförelse med under ärstoren av

Ävenalternativ. i alternativinte särskilt pessimistiskt dettadet dock något
i 1990-talet.nämligen världshandeln snabbare takt påkommer växaatt en

liberaliseringarna i för ekono-Sverige betyder också Europa denFör mer
protektionismenmiska tillväxten stigande mellan bloc-den tänkbaraän

fonnerna för omfattningenGivetvis förutsätter inte ochken. detta att av
alltförprotektionism blir groteska.denna nya

EG-utvecklingEG-reformer och

redovisning olika reformer.för ingående EGs Iinte platsenDetta är aven
mekanismer till omvandling dediskuteras översiktligt destället som

kvantifierade framtidsperspek-för tilligångsätter bakgrund deatt ge en
tiven för industri.svensk

nämligen utvidg-omfattar egentligen fem områden, EGsReformerna
omstruktureringenvitboksprogrammet,ning låglöneländer,söderut nya

koordine-jordbrukspolitiken EGs strukturfonder ökadsamt m. enm.,av
politiken slutligen förändradring ekonomiskaden externsamt enav

utvecklings-USApolitik EFTA, Japan och NIC-länderna, samtgentemot
reformområden skilda ekonomis-fem med mycketoch östländer. Av dessa

överblickas.effekterna förstnämndaverkningar kan bara de Detka treav
utformning politik fårnämligen inte klart vilken slutlig EGs påstår ännu

i komma bli beroende hurde andra områdena. Det måste hög grad att av
i i världen kommer utvecklas. Det avgöran-handelssystemet äratt ettstort

utanför kvantitativatill reformområden lagts dende skäl dessa tvåatt
in båda alternativa världs-bedömningen de bäddats under deattgenom

i chans/risk-marknadsscenarierna. behandlas de endast delsDärmed en
strategi infördiskussion tidsoptimeradhur svenskanalys dels om enen

sig.omvärldsförändringar skullealternativa kunna te
kvantitativa beaktarreformområden den analysenDe tre gersom

till sju förändringar i den konkurrensupphovsammantaget typer somav
tjänster rörlighetenoch varubundna ellerhandeln med produkter varor

förmedlar in iarbetskraft, kapital resursbundna tjänsterochhos resurser
schematisktekonomi. Figur 5.2 redovisar hur dessa kannationell sex aven

identifieras efter rörlig-placeras i fyrfältsdiagram där produkterut ett egen
förändringenstrategiska sjundehet och rörligheten hos deras Denresurser.

komparativa fördelar blir följdförändring ibestår den länders som enav
ekonomiernasrörlighet produkterändrad hos och samtresurser anpass-av

studie refereras intening till Eftersom detta svensk dedetta. är senare,en
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effekterna EG-ländernashandelsomfördelandeproduktmässigt nyaav
fördelar.komparativa

verkningar inom EG via resursrörlighetFigur 5.2 Typer ökad produkt- ochav
produktrörlighetHög

Hande nsifiering2

2a 2C2b

f Hög
resurs-
rörlighet

Konkurrens-Fortsatt
intensifieringskyddad

verksamhet
6.

effekterhandelsutvidgande2a-c Selektiva
Generellhandelsutvidgande effekt

konkurrensutvidgande effekt4. Generell

Selektiv konkurrensutvidgning6.

Ohlsson 1989Källa:

harvilken rörlighet dessa överutifrånprodukterFiguren nugrupperar
rörlighet produktersvilkenvertikal axel mestgränserna samt samma

delenIgränser. övrestrategiska har överintensiva avsammaresurser
tvårörliga produkterna. Deinternationelltsåledes defiguren placeras

rörlighetinternationell hosprodukter medkvadranternahögra rymmer
strategiskasina resurser.

högrörligafinner således globaltschablonindelningdennaMed pro-
i figuren. Härtill högerlängsthögrörligamed globaltdukter uppresurser

snabbindustrialiserandehel del dehögteknologi ochfinns både aven
traditionella delaroffentliga sektornsindustrivaror. Dentypiskaländernas

och resursrör-produkt-med enbart lokaltjänstesektorerindustri- ochoch
industrierRåvarubaseradetillanalogt längst vänster.lighet placeras ner

privatmedani kvadrantenproduktrörlighet hamnar vänstraövrehögmed
tillverk-inomsektornbyggnadsindustri och den skyddadetjänstesektor,

i nedre högradendelar kommerningsindustrin till attstora rymmas
kvadranten.

inplaceringenvillkoren föri framtidenförändrarEG-reformerna av
konkurrensför-till handels- ochimpulservia slagendeprodukter avsex
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åtgärderförsta generellt verkandeändringar. kommer radFör det ex.en
handelshinder, ochtekniskaavskaffande gränskostnader och transport-av

ökning handeln mellanreformer leda till generellvalutapolitiska att aven
deför utrikeshandladede redanmedlemsländerna samt varu-varorna

ochenskilda stimuleras bådetjänsterna. det landetbundna För exporten
handelsintensifierande effekt Tendenser-industri l.importen i varje en-

för färre antalgeografisk räckvidd produkterna,blir därför ökad ettna
inomindustriellenskild ökadanläggningar tillverkar produkt samtensom

specialisering.
minskarinträffar åtgärderförändringarMotsvarande typ somgenomav
tjänster-arbetskraftens, kapitalets och de resursbundnarestriktionerna för

konkurrensin-till generelllederrörlighet 5. Dettaöver gränserna ennas
tjänsterochtensifiering för produkter använderde somresursersom

följdföretag kommerinternationellt rörliga. Berördaredan är attsom en
diverszjieradefärre fulltutifrånsingeografiskt vidga kundkretskunna
olika,företagetenskilda och mellan dessanläggningar. detInom geogra-

specialiseringfunktionellanläggningar kommerfiskt utspridda att ut-en
denspecialisering kommer påverkasdennavecklas. Karaktären på att av

strategiskaskildaförutsättningar skapas dekombination attsom avav
strategiskaföretaget denolika rörliga och värnarär att omavresurserna

komparativa fördelar ochtill dessbildar grundenkunskapskärna som
internationalisering.

i figuren. Deeffekter har markerats ärselektiva handelsutvidgandeTre
inverkanhandelshinder ellerelimineraråtgärderresultatet avsomav
sig specielltriktarkonkurrenssnedvridande ochpolitik är somannan som

industrierna gäller dettaråvarubaseradeindustrin. devissa Idelarmot av
innebärandeförädlingsled 2 ahandelshinderupptrappningen överav

förinteimportrestriktioner för massa.papper menex.
nationellautvecklingsländerna används andrafråntypiskaFör varor

industrier inom EGgränshinder 2 b, DeEG-gemensammaeller m. m.
i medlemslän-kostnadsbetingelsema de södrapåverkas har de bästasom

tillväxtför-strukturfondssatsningama förstärker de godaderna där också
Sveriges frihan-ingår iindustriersEftersom dessautsättningarna. varor

från EG påver-förstärkta konkurrensdennamed EG kommerdelsavtal att
i sittSverigeindustrier når längremotsvarande svenskaka oavsett om

ej.gemenskapen ellernärmande till
exemplifieras högtekno-handelsutvidgningen medtredje selektivaDen

kunskapsintensitet 2 c.produkter med högavanceradelogi eller andra
ochsig frånreformer sträcker FoU-programfinns hel räckaHär somaven

specialister ochhögutbildadetill rörlighet hosoffentlig upphandling
Reformema regelföretag. kan sägastill onoteraderiskvilligt kapital som

effektiviserad marknadintegrerad och markantframkatalysera bättreen
delstrategiska Enindustrins ochför kunskapsbaseradeden resurser.varor

refor-nationellavia demarknadseffekten uppkommerkatalytiskadenav
åtgärder.fram gemenskapens Dentvingasellerlockas geogra-avmer sam

karakteriseramarknadsingrepp skullei.iögrörlighet avsaknadfiska avsom
förutsättningarfårstrategiska alltsåochhögtelcnologins produkter resurser

högteknologikommer EGsPå såinom gemenskapen. sättbl: verklighetatt
USA.existerar inommed deutvecklingsbetingelserlikvärdigaatt som
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följden utrikeshandelnselektiva handelsutvidgningar harDessa atttre
särskilt inom direkt berörs. Demycket de varuområdenexpanderar som

komparativa fördelarnainom gemenskapen har de bästaländer gyn-som
utanförstående intei internhandeln de länder skulleäven gentemotnas om

komparativa fördelar. vissa avancerade EG-länderSåledes dettaha gynnar
inom högteknologin.beträffande avancerade produkter bl.exporten a.av

arbetsinten-får fördelar i sin delsEG-länderna stärktaDe södra export av
Olikasiva råvarubaserade produkter. EG-länder kommerprodukter dels

konkurrenskraft liggerbättre på rad produkteratt somen engynnas av
kommer verkningari förädlingskedjan allmänhet dessabl. Isent papper.a.

ländermässigt handelsomfördelande effekt från länderbetyda utan-att en
för till inom EG.EG länder

finns selektiva reformer påverkarmotsvarande vis antalPå ett som
näringar industrier lågrörliga produkter och konkurrensut-och med vars

fri etablering fri resursrörlighet 6.påverkas enbart ochsatthet kan genom
fmanssektorernas likhetområden. medDet gäller bl. på och Itransport-a.

selektivareformerna för högrörligaselektiva produkter kommer dessade
resursrörlighetsreformer främst nyttjas EG-etablerings- kunnaoch att av

utanförföretagen. försvagar därför konkurrenskraften för företagDet ge-
i i de närliggande, små EFTA-ländernamenskapen, synnerhet utansom

reformersärbehandling tillgodogöra sigskulle kunnat nämnda änmer
och USA.Japant.ex.

Slutligen vi utvidgningar via handelnhar två generella konkurrensenav
åskådliggö-respektive via fri etablering och resursrörlighet bäst kansom

figurens förskjuts respektive till 3med båda axlar nedåt vänsterattras
och 4.

Varuhandelsutvidgningen medför konkurrenssituation för deen ny va-
haft ingenbegränsad eller alls handel Han-över gränserna.enror som

omfattan-väsentligtdelsvolymerna kan här expandera dels genom en mer
närliggande geografiska räckvid-de handel med länder dels denattgenom

fleraprodukterna länder. Teknologin hos dessaden expanderas så nåratt
utrikeshandelsprodukter enskilda komparativa kost-och de ländernasnya

fördelar vilka blirrespektive kommer påverka ländernader att som expor-
importörer.ochtörer

selektiva utvidgningarVaruhandelns och generella kan sammantagna
påtagliga volymförändringar i utrikeshandeln för varje enskiltinnebära

kan också påverkan strukturen handeln med redanland. Därmed på av
tidigare bli ordentlig. Om destarkt konkurrensutsatta varornavaror nya

för kunskapsinten-blir land på grund de ärexportvaror ett avancerat attav
efterfrågan intensivasiva landets relativtkommer de öka påatt mest

utbildad arbetskraft. inte fördvs. Kan deras utbud ökas attresurser,
stigande efterfrågan blir tidigare konkurrensutsatta,den det deparera

interntkunskapsbaserade konkurrenstryck påmöter ettvarorna som re-
minska.sursmarknaderna. Exporten dessa tenderar då attav senare varor

iteknologiOm i stället de utrikeshandlade harvarorna somnya en
innebär i blir importvaror ide landet avlastar de stället del konkur-att en

från sektorer tidigare importkonkurrens. delrenstryck de Enmöttsom
kan utveckla sin tillsammans medkanske export, exportrentav en som

exportexpansion från tidigare komparativaytterligare sektorer med goda
fördelar importen.balanserar den nya
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konkurrensvidgningen friDen generella via resursrörlighet och etable-
ringsrätt till sina effekter inte lika lätt förutsebar. Enskilda företagsär

försprångtekniska o.dyl., eller intemationaliserabenägenhet sig kom-att
bestämma riktningen tjänstehandelpå den och den resursrörlighetattmer

för varjeuppkommer EG-land. Totalt blir inte volymeffekten lika storsom
på varuhandelssidan. berorDet på det så liten delärattsom en av

förädlingsvärdet sig internationellt ikan alla näringsgrenarröra desom
där tjänsterna förmedlar internationell konkurrens resursbundnaärsom
dvs. beroende personer/arbetskraftär eller kapital sigrör överattav
gränserna.

På lång sikt resursrörlighetenkan också mellan medlemsländerna föra
sig inbördes Förändrade fördelar.med komparativa Kapitalet med dess

snabbrörlighet södra EG inklusive strukturfondsöverföringarna,mot
kunskapsöverforingen i riktning,går emigration till EGsom samma norra

arbetslösa utbildning inverkanmed låg varuhandeln kan tende-samtav av
på denna sikt minska de medlemsländernanackdelar där har påattra mer

Å sidanavancerade andra kommer de nordliga medlemsländernasvaror.
frigjorda tillkunna användas satsningarän större på FoU,attresurser
utbildning risktagande ioch samband med teknologibaserat nyföretagan-
de. De påtagligt förbättrade betingelserna för kunskapsspridning lika-kan
ledes bli till fördel för företagen i destörre avancerade medlemsländer-en

anledning rörligheten företagsinternaEn på den specialistmark-är attna.
organiseras för befrämjanaden kan bättre den kunskapsbildning ochatt

produktivitet förstärkt global konkurrenskraft. Vidare kommersom ger en
kunskapsspridningen mellan universitet företagoch kunna bli bättreatt
fungerande liksom viaden mellan länderna ungdomsrörligheten. FoU-
samarbeten mellan de högteknologiska företagen kan ske de nationel-utan

hinder tidigare internasönder den tillmarknadensegmenteratsom men
for företags konkurrenskraftdessa amerikanska japanskaochgentemot
företag.

Slutsatser beträffande EGs impulserexterna
EGs reformer utvecklingoch kan sammanfattningsvis förväntas ge upp-
hov till flera effekter ickepå medlemsländer:

EGs ekonomiska tillväxt blir högre 1990-taletpå under 1970- ochän
l980-talen. tidigareDess tillväxtgap relativt Japan och USA sjunkerstora
ordentligt. EG-optimistisktI scenario med kraftfullt genomförda inreett

reformer inom jordbrukspolitikenoch även finns förutsättning-detyttre
för högre för förtakt EG USA. EG kommer då via sinän bl. snabbtar en a.

stigande import på bli för världsekonomin.att nytt motoren
EG via sin tillväxtkommer storlek, ökade specialiseringoch att

arbetsfördelningen.påverka den globala Jämfört med USAJapan och har
EG det diversifierade handelsmönstret. Under perioden ökadmest av
tillväxt den internt konkurrenskraftengenererade kommer EG attpga.
förbättra sina EG-reformerna fårmarknadsandelar. handelsomför-klaren
delande verkan icke-medlemsländer. Därförpå kommer de länder-senare

inte full fördelkunna dra EGs importacceleration och ävenattna av
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exportexpansion till utanför gemenska-dess andra marknaderdrabbas av
pen.

handelsomfor-sannoliktdet dereformer planeras ärMed de attsom
industriindustri,inom FoU-baseradeffekterna blir störstdelande som

industrier tjänstesek-ochtill olfentlig skyddadesektorlevererar samtsom
tillbakagångEGs strukturellaindustrins del betyder dettaFör atttorer.

itill takt denvändas godochkan komma t.o.m.att stoppas enupp
samtliga 12sig i EGTillbakagången harförnyelsen.strukturella attyttrat

1970specialisering i sinmellanteknologiskfrånmedlemsländer exporten
iblevlågteknologiindustrier 1985. Detspecialiserad årbli påkommit att

försprånget ochamerikanskainhämtade del detstället Japan en avsom
profil i sinhögteknologisktill utveckladesslyckades med export.att en

krafteffekter får successivt ökadEG-reformernasfrånvi utgårOm att en
troli-utrikeshandelnförnyelsen istrukturellaefter 1992 kommer den att

specialiseringssynvinkel kanl990-talet. Urhelaunder loppetske avgen
fram tillförstadistinkta skedetskeden. Detskilja två tänkbara,då på varar
snabba-specialisering lågteknologi desin påelimineratEGdess att genom

skedesmellanteknologin.i Dettamarknadsandelarna hög- ochstigandere
får karaktärdetnaturligtvis inte bedömas, däremotvaraktighet kan att en

ochrelativ tillväxtfår både ökaddiversifiering. EG dåökad genomav
självständighet. Omekonomisk mening ökadidiversifieringökad en

skededärefter i sig kommer EGsspecialiseringen håller nästai atttrenden
mel-specialisering, nämligen hög- och/ellerpåökadkännetecknas enav

USAsellervid tiden påverkat Japanslanteknologi. har EG denEndera
industriali-teknologiområden också harfrån ellerspecialisering dessabort

for alla blockensig skapatsfort med detseringen i världen treutrymmeatt
avancerad mellan-specialisering högteknologi ochpåupprätthållaatt en

fallen liberaliseringi öststaternasEGs del torde bådateknologi. För en av
sig imöjligheter placeragemenskapensekonomier klart underlätta att en

industri.inom avanceradpositionvärldsledande
effekterhandelsomfördelandeindustriellt område medEtt storaannat

skalarelativtserieekonomier vidindustrier uppnåsdärgäller de storen
inom förhindratEGsegmenteringen marknadennationelladenoch där av

områden kanhögteknologinsinomexploatering Förutomfull dessa.av
industri,inommaterialför avanceradeförväntas gälla tungdetta samt

särskilthushållskapitalvaruindustri. kommerHärinsatsvaruindustri och
försvagning kon-få relativnärliggande EFTA-ländemade små, att aven

EG-relationer.vid oförändradekurrenskraften
industri tjänste-i ochformer konkurrensandraGränshandel och av

ordentligt ipåverkaslågrörliga produkter kommer ocksåmedsektorer att
produk-Eftersom EGsmed EG.delarutanförstående länder gränsde som

iföretagländersreformerna kommer dessation blir stärkt att tappaav
konkurrenskraft.relativ

ielTekter samlatsinterna ochSammanfattningsvis har dessa externa upp
EG-pessimistiskt med BNP-EG-scenarier.alternativa Det ärtvå enena

tillvida EGspessimistiskt såDetknappt ärtillväxt på attprocent.tre
fortsätterekonomiska stormakternatill de båda andranegativa tillväxtgap

optimistiskaväsentligt minskar. Det andra,detl990-talet ävenpå om
ijämbördig tillväxt påUSAminst medEG uppnårscenariot innebär att en

fyragenomsnitt procent.
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framtidsstrategierTvå svenska
industriella utveckling framillustrationema SverigeskvantitativaDe av

politiska strategier,från alternativa svenska beva-till sekelskiftet tvåutgår
fömyelsestrategin, vilkas åsyftade be-respektive resultatrandestrategin

Sverige väljerförra innebäri följande.skrivs det Den att statusen quo-
sin prioritering uppläggningbeträffande sin EG-relation och ochlinje både

resursallokeringspolitiken. Förnyelsestrate-inhemska tillväxt- ochdenav
politik prioriterar tillväxtgin i båda avseendena valbetyder somav en ny

i syfte ledandeFörnyelse ekonomi uppnå med andrasvenskoch att enav
ökning levnadsstandarden.industriländer likvärdig av

sysselsättningslinje iförutsäter fortsatt full denalternativenBåda en
bevarandelinjen riskerar medföra fort-politiken.ekonomiska Medan att

omvärldstillväxt efter beslut ellerdevalveringar vid reduceradsatta egna
förnyel-förändringar växelkurser kommerföljd utländskaavsom en av

till revalvering svenskatendens densestrategin betydaatt avensnarare
förnyelse-tillväxtenblir följden och denkronan. den högreDet genomav

ofutvecklingen Sveriges trade.politiken utbudsbestämda, bättre termsav
ingentinghar medanalysmetod använts nämntsDen typ somsomav

scenarierkvantitativt illustreradeinnebärDengöra. attattprognoser
utvecklingar.industriella Deför tänkbara svenskatecknas några externa

för modellbase-visserligen likartade med dem behövsscenarierna är som
skiljerinterna utvecklingenbehandla denrade sättet attprognoser men

ofta vid konjunk-liknas vid metoder användssig. deDet kan snarast som
långsiktsanalys emellertid detSyftet i denna änär ett annatturprognoser.

för konjunkturprognoser.prognossyfte gällersom
sinalitet land påverkahorisont decennium kanPå även ettetten av

välja komparativa fördelar förordentligt.komparativa fördelar ganska Att
väljerinnebär vivid utveckling i omvärld,år 2000, vår attantagenen

arbetsfördelningenSveriges i internationellautveckling för roll den samt
fåval kan och bör ske med sårelativa tillväxt och levnadsstandard. Detta

möjligt.kortsiktigt syftande politikenrestriktionerde denstyr somav som
fastför del naturligt mål hållafulla sysselsättningen svenskDen är ett att

befolk-politik. intevid för siktens Däremot behöverockså den långa
strategierna förenatsvilket betyder de tvåningens storlek målsättas att

arbetskraft ibeträffande invandring 20000 årolika politikmed perav
förutom invandringförnyelsealternativet arbetsutbud också ordent-och
arbetskraftenspecifika för i dels de konkurrens-ligt åtgångstalreducerade

tjänstesektor offentligindustri privat delsdelarna skyddad ochöppnade av
sektor.

relativaalternativa utfall för SverigesTekniken valts betyder attsom
levnadsszandardutveckling fram till sekelskiftet jämföraskan med avseende

förenade alternativa strategier-medel/delmål med depå dels vilka ärsom
bli följden.viktiga målvariabler kan tänkas Tvåvilka utfall pådels somna

vid utformningenvarit särskilt intresse altema-biverkningar avsom av
för stor-regionalativen varit den balansen påhar l konsekvenserna

produktivitetsutvecklingSveriges2 hurarbetsmarknaden samt svaga
skulle kunna påverkas.

alternativaEG-pessimistiska scenariot har de svenskaUnder det strate-
respektive 3.0gierna få BNP-utfall årstakt på 1.5bedömts ett som ger en
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Även under bevaran-förnyelsestrategierna.ochför bevarande-procent
jämfört med andratillväxtökadSverige såledesdestrategin kan en

Industriproduktionen bedöms kun-1980-talen.och1970-bådehalvan av
fyraochrespektive tvåmed procent.växana

utvecklingensvenskascenariot ändrar denEG-optimistiskaDet avmer
i snabba-närmarknadförsta vår endaföljande skäl. För det växer stora en

Sverige. det andra ärför Förexportbetingelsernavilket förbättrartaktre
strukturomvandlingsim-kraftigareförenad medtillväxttakthögredenna

pulser.
1990-loppetlite olika underi EGtillväxtentredje infallerdetFör av

fråntillväxtaccelerationenalternativet härrörpessimistiskadettalet. I
decenniet.efter mittenvarför kulmen ebbatvitboksreformerna ut strax av

jordbruks-,förenat med bl.ialternativet ställetEG-optimistiska ärDet a.
effekterreformerutbildningspolitiskaochFoU- storahandels- samt vars
förnyel-enligthälft. Då kan,1990-talets andrauppstå underförväntaskan

likställda deEG-relationerSverigessestrategins antaganden, nuva-vara
strukturim-strategiiSlutligen kan dennamedlemsländernas.tolvrande

fler delarekonomi i betydligtsvenskEG-utvecklingen berörafrånpulserna
betydadetsektorandelar i BNP skullenäringslivet. med dagensMätt enav

framfrån 1987sektornkonkurrensutsattafördubbling denungefärlig av
sekelskiftet.till

sigbevarandestrategi för medunderscenariotEG-optimistiskaDet en
någotdvs.ungefär och halvtvåBNP-tillväxt på procentsvensk enen

EG-pessimistisktvidtillväxttaktförnyelsestrategins ettmindre än scena-
förnyelsestrategi bedömssvenskscenario medEG-optimistisktrio. Ett en

lägreprocentenhethalvdvs. baraårstillväxt på 4kunna procent enenge
1960-talet.underBNP-taktenän

optimistiskganskaför svensk delalternativ alltsåärDetta ensenare
villkorentill såväl debedömning. Med hänsyn externa somgynnsamma

till-dockförs inom landetstrukturförnyelsepolitik ärkraftfulladen som
förutsättningarna tycks dessutomorealistisk. Deinte helt externaväxten

utveckling1989 då öststaternasförutsågs vårenbli bättre änkunna som
arbetskraftsynligadeVisserligen tycksförutsågs.inte helt avreserverna

mindre påklart änråderFörvärvsintensitethögreden varasom nugenom
påarbetskraft bli likainvandringenförutsätts storhellerl960-talet. Inte av

underutnytt-finnsdetl960-talet. Menpå stor1990-talet reserv avensom
sjukförsäk-privat sektor bl.offentlig ocharbetskraft i delarjad genoma.av
produktivförfrigörsDennaringa konkurrens.ringssystemet, merreserv

Huvuddelenförnyelsepolitiken.inreochdenanvändning avyttregenom
i indu-dock inteanvändsinvandrarnahuvuddelenochdenna avreserv

tjänstesektor.privatoffentlig ochistrin utan
1990-taletiliggerrelativt 1960-talet attbjärta kontrastenDen mest

mellansektoriel-industrinsitaktsnabbarekarakteriseratbliantagits enav
omvandlingmellansektoriellslagfannsVisserligenförnyelse. avsamma

delstörre1960-taletpåredan dåproduktionsstrukturen tog avenmenav
förny-omvandling. Närinomindustriellformenstrukturomvandlingen av

konkurrensrestriktionerochhandels-inte baraeliminerarelsestrategin
politikinterna ochSverigeskringosäkerheten externatidigareänutan

långsiktigaenlighet mediinvesteralokalisera ochföretagentvingas att
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komparativa fördelar. driverDetta tidigt 1990-talet frampå snabbareen
mellanindustriell förnyelse. Förnyelsetakten kan då kommasnarast att
likna mellankrigstidens och slutet på 1800-talets.

frågaMan kan sig realistiskdetta möjlighet tillär med hänsynom en
dels ekonomins utspriddhet dels tidigare visadede preferenserna mot

omflyttningar. Ohlsson, kapitlenI 1989, 6 visas emellertidochstora att
just förnyelsestrategin i förening EG-impulsermed härledda tillleder en

lindrigganska regional omvandling, åtminstone i perspektiv åttasett ett av
länsregioner. Större delen omvandlingen kommer ske mellan sekto-attav

koncentrerade tillär Götaland. sin tillMed närhet EG-marknadenrer som
sin relativtoch höga befolkningstäthet kan Sverige förväntassödra klara

omvandlingstakthögre Vidareän Norrland. kommer Stockholmsre-en
gionen förutsättas omvandlingstryck näringsgrenamastörre mellanatt ett

den privata tjänstesektom bliräven konkurrensutsatt. fårDetattgenom
följden dess frånarbetsmarknad tillståndövergår långvarigatt ett av
överhettning till riksnormal situation.en mer

industriella tillväxten förDen det EG-optimistiska scenariot bedöms
kunna bli dryga 3 årligen under bevarandestrategin respektive 6procent

fömyelsestrategi.underprocent en

Kvantitativa perspektiv industrins strukturförnyelsepå
1990-taletpå

Bedömningarna den fömyelsenstrukturella har tagit hänsyn till följan-av
olikheterde mellan berörda sektorer industrin:av

Sektorerna skiljer sig beträffandeåt EGs vikt relativt Sverige och
andra länder i avsättningen produktionsvensk respektive i tillförselnav
till den svenska marknaden. EG har vikt i förstörst dessa avseenden F-
sektorn, därnäst K-sektorn, därnäst C-sektom slutligen A-sektom.samt,

naturligaAv fögaskäl S-sektorn EG-beroende i Vid förnyelse-är dag. en
strategi kan den emellertid komma sig det EG-beroendenärma A-att som
sektorn har.nu

Sektorerna framgått olika EG-reformer-är påverkadesom ovanav av
och de därmed sammanhängande nationella reformerna. många ochDena

omfattande reformer berör villkorF-sektoms på ochsom varu- resurs-
marknaderna inom EG denna sektor delvisgör Bara dettaärextra utsatt.

resultat diskriminering. internaAtt de marknads- och konkur-ett av
rensvillkoren djupgående förbättringar EG-företagens konkurrens-ger av
kraft minst lika betydelsefulltär beträffande återverkningarna på svenska
företag i F-sektorn. Likaledes för genomgripande reformer deärutsatta
industrier levererar hög sina offentligandel leveranser tillsom en av
sektor. Industrier med betydande serieekonomier marknads-som genom
segmenteringen inte kunnat fulltexploateras tredjeärut en grupp som
påverkas ordentligt. Slutligen tillhör de konkurrensskyddade delarna av
industri och tjänstesektor de erhåller förändrade villkor.mestsom

Den svenska modellen ekonomisk politik olika väl konstru-ärs. av
för fyraerad behoven hos de sektorerna. Bevarandestrategin bäst förär

kapitalintensivaden industrin och minst för forsknings-lämpad den och
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Även investerings-kunskapsintensivaindustrin. denutvecklingsintensiva
fort-industrin hararbetsintensivadendelarvaruindustrin samt stora av

inhemskaFörnyelsestrateginsbevarandestrategi.vidvillkorsämresatt en
industri-kunskapsintensivaför bådadessavillkorenförbättrarreformer

underlättas attbetingelserindustrinsarbetsintensiva genomDengrupper.
tjänstebranscherskyddadeindustri ochskyddadarbetsintensivockså men

stimulerarcapitaökning BNPsnabbareEnkonkurrensutsatta. perblir av
arbetsintensivabådadebl.tillverkar konsumentvarorindustriall a.som

konkur-högreÅ tilltillväxtenden bättre ettledersidanandrasektorerna.
för-drabbasindustrinkapitalintensivaDenväxelkursen. avviarenstryck
dis-ochavskrivningsreglerförsämradebl.skattefördelarlorade a.genom
intekapitalkostnadernaökningrelativmedförvilket ompositioner, aven

nedåt.räntenivånsvenskaden anpassas
påproduktionsutvecklingsektorernasperspektiven påkvantitativaDe
förförnyelsestrateginframgårfigur 5.3. Däri atttecknatshar1990-talet
förtillväxthögrenågotochför F-sektorntillväxtenhögstasig denmed en

i A-produktionen någotVidare växerC-sektorn. merförK-sektorn än
sammansättningsektoriellajämför dennaviOm avi S-sektorn.sektorn än

utvecklingenliknardenfinnerutfalltidigare attmedtillväxttakter
dehade även1977. I1972- sett1968-1972 och stortperiodernaunder

detta mönster.helhettjugo årensenaste som
motsvarande mönstervis frånflerapåsigskiljer däremotMönstret

delsdevalveringarsmåefter19821977-strukturkrisåren tredelsunder
Under dedevalveringar.efter två större1987 senare1982-perioden

EnK-sektorns.produktionsutveckling bättre änC-sektomsperioderna var
inbegriper tvåC-sektorntordetill dettaförklaringen svens-attdel varaav

kostnadssän-devalveringarnassigtillgodogörakundeindustrierka som
inhemska råvarorna.till detillbakaförädlingskedjani helaeffekterkande

kapacitetsut-höjtlokalisering sådanteknologi och ettattVidare derasär
sigtill ståndkapacitet kunde komma attutanutökad varenyttjande och

ladelöneintlationenelleryrkesarbetaretekniker och,bristen på senare,
föremålskogsindustrinstålindustrin ochbådeSlutligenhinder i vägen. var
oljekri-förstaefterbörjan densinsubventioneringspolitik togför den som

sen.
till slutet1970-taletmittenfråntidenalltsåbakgrund harMot denna av

karaktärenbeträffandeperiodexceptionell1980-talet betraktats som enav
utländskaliberaliseringföljer vidstrukturomvandlingden avpå ensom

svenskkombination mediEG-reformernamarknader.inhemska enoch
tidigarebedömningarna, detenligtåterställer,politikenförnyelselinje i

seklet.förstrukturfömyelsemönstret restenrådande av
svensk beva-tillskälenockså några attframgårIndirekt enavovanav

deliknartillväxtmönstersektorielltsigför medrandestrategi somett
tio femton årens.âsenaste

konkurrenskraftEG-ländemasde södraökarreformerEGsDe somav
fri-via vårtstrategi ochunder dennaindustri lederarbetsintensivinom

A-sektorn.sigriktardärifrån mottill konkurrenspressenhandelsavtal att
ocksåtillväxttakt. Attlägrerelativt S-sektorntill dessförklaringenDet är

flerapåbevarandelinjen berortillväxt underfår långsammareS-sektorn en
konsumtionsvarorliksom A-sektorndominerasomständigheter. Den av
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Figur 5.3 Procentuelltillväxt olikaunder perioder 1968-1987 i olika EG- ochsamt
politikstrategier fram till sekelskiftet, tillverkningsindustrins sektorerl, i procent
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efterfrågan utvecklas bevarandestrategins tillväxt.sämre lägrevars genom
Inte heller blir lika del ekonomin för användastor utsatt atten av pressen
arbetskraften rationelltpå och kostnadsminimerande sätt. Då och dåett
hotas ekonomin löneökningar inte motiveras produktivitetsför-av som av
bättringarna i den arbetsintensiva S-sektorn. S-sektorns livsmedelsindustri
får inte heller fördelen den differentierade inomplanerasav moms som
EG.

Dessa olika skillnader mellan strategierna betyder utvecklingenatt av
produktionen blir i förnyelsestrategin,bättre i mindre förmån S-sektorn

förän A-sektorn. De ändrar också inbördesden ordningennämntssom av
de båda sektorernas tillväxttakter. S-sektorns sysselsättningsutveckling
blir klart förnyelsestrateginsämre under under bevarandestrategi.än en

Om 1990 produktionsandelar förårs sektorerna kommerantar att att
bli desamma 1987 års det tillgängliga i statistikenåret blir detsenastsom
möjligt beräkna decenniets sektoriella produktionsförnyelse. igurernaFatt
5.4 redovisaroch 5.5 resultaten för fyra alternativen jämförtde med

fördelning.dagens Om EG-pessimistiskadet scenariot förverkligas kan
förandelen de båda kunskapsintensiva sektorerna komma stiga medatt
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2000,årproduktiontillverkningsindustrinsandelarindustrisektorersFigur 5.4 Fem av
EG-pessimistiskt scenario

EG-pcssimistiski W..Vu scenario
32 FÖRNYELSE.BEVARANDE-1987/1990 STRATEGI STRATEGI
2x

SACKFSACKF
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CKAPlTALlNTENSlVSEKTOR
:KUNSKAPSINTENSIVSEKTORK

SEKTORFoU-INTENSIVF

l987 enligtI990 årsandelar års. antagandet
framskrivningarnabakom

Källa:Ohlsson1989

industrinHälftenfornyelsestrategi.procentenheter underl0drygt aven
procentenhe-ytterligare 20kunskapsintensiva delar ochi dessadåhamnar

Sverigeringa.lönekänslighet också ärkapitalintensiva sektori denter vars
industrisammansättning.fått robusthar meren

främstförlorar andelar,arbetsintensiva sektorernabådadeDet är som
sekelskiftetvidkommerF-sektorn attfor F-sektorn.förmåntill vara

C-sektorn.likaungefär stor som
EG-optimistiskadetmarkantablirFörskjutningarna än scena-ommer

industrinprocentenheterytterligare 10bedömsblir verklighet. Dåriot av
med-Andelsexpansionen harkunskapsintensiva delarna.inom dehamna

industrinkapitalintensiva trotskrympning också denrelativfört aven
hanästanF-sektorn kommerfem attdynamiska tillväxt pådess procent.

sektoreri bådaindustrin dessa60Medifatt K-sektorn.vuxit procent av
Sverigeindustrin tordeutvecklingsintensivaforsknings- ochi denoch 28

Ävenindustrier.kunskapsbaseradehunnit utveckla Europasha mesten av
kantrathakommerövriga sektorerna motinominriktningen de att avan-

produkter.cerade
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Figur 5.5 Femindustrisektorers andelar tillverkningsindustrins produktion år 2000,avEG-optimistiskt scenario
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förKonsekvenser industrins arbetskraftsanvändning
Tillverkningsindustrins produktionstakt i den pessimistiska konstel-mest
lationen antaganden EG-pessimistiskt scenario och svensk beva-av en-
randestrategi enligthamnade 2på Denna takt är nästanprocent.ovan-
densamma långsiktstrenden för åren 1968-1987 knappt 2.1som pro-

sjönkcent. Då föråtgångstalen tjänstemänarbetare och i takt drygten av
2.9 Antalet sjönksysselsatta därför årligen med knappt lprocent. procent

drygt 0.6 för tjänstemännen.procentvarav
fallDetta för tjänstemännensär dock del överskattat tarsenare om man

tillhänsyn betydande funktionermängd överförts från industri tillatt en
tjänstesektor i företagenssamband med omstruktureringar, bolagiseringar
och divisionaliseringar. Det går naturligtvis inte förutse omfattningenatt

sådana omläggningar statistiken. framtidsanalysenI därförmåste viav av
bortse från sådana omklassningar. Under 1980-talet i varje falltorde ett

tiondelar minskningnämnda hänföras tillkunna statistik-tre dessapar, av
förändringar.

8-29-050
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betydaförväntasdet attstabila kansambandhistoriska ärOm dessa
med någonsysselsättning procentsinminskar1990-taletindustrin under

minskningensekelskiftet skullebevarandestrategi. Vidårligen under aven
omkring 70000tilluppgåsysselsättning kunnatillverkningsindustrins an-

10000.omkringsjunka medskulle kunnatjänstemänAntaletställda.
produktions-itaktenförnyelsestrategi bådeskullesvenskUnder en

bliproduktionstillväxtensammansättningenutvecklingen och annor-av
förbevarandestrategin talarjämfört medtillväxttaktendubblalunda. Den

Undertakt.högrei klartstigakunnaarbetsproduktiviteten skulle enatt
3.5produktionen påårstillväxt i procent1987 nåddes1982-perioden en

emellertidPerioden är4.7sjönk medåtgångstalet procent.samtidigt som
förstadetFörför l990-talet.förutspåsutvecklingför dentypiskinte som

ikapacitetsutnyttjandetproduktionsökningen atthel delbestod avaven
i degradovanligt högidettaskeddeandradetFörindustrin brant.steg

C-sekto-ochi A-delarindustrierna blandstandardvarubetonade annat av
kraftigt medstigatillverkningen kunde ettblevKonsekvensen attrerna.

sysselsättning.ringa tillskott av
industriutveckling.enligtförutspås typ1990-talet avFör annanovan en

industrin.sektoreri allakapaciteti tillskottentakt avhögharDen av
enligtkunskapsintensiva sektorernai bådafallet de somSärskilt blir detta

sekelskif-tillframprocentenheter10industrin medsin andelökar avovan
arbetsintensivabådai deskerscenario. AvtappetEG-pessimistiskttet

sektorn.skyddadetidigareifrämst densektorerna,
medförenadeproduktionstillskotten är pro-eninnebärabör attDetta

1987,1982-under årenproduktivitetstillväxt än menmindreportionsvis
förgälladettasynnerhet måste1987. I1968-periodenjämfört medhögre

F-sektorerna.ochtill K-omallokeringentjänstemännen resurseravpga.
egentligenskulleeffekteromvandlingsliknandekunnaFör att se en

perioddennal970-talet. Avbörjanoch1960-talettilltillbakagåbehöva av
statistikmedtäckt19731968-femårsperioden somenbartdock enfinns

4.5medproduktionenför. Dåsektorindelning steggår att samma
3.8medsjönk procent.arbetsåtgångstalenochårgenomsnittiprocent per

syssel-rimligt attbakgrund kan antaattdennadetKanske mot varaatt
framtidaårligen vidhalvmedstiga procentskulle kunna ensättningen en

skullesekelskiftetfram tillhorisontenPåfyraindustritillväxt på procent.
jämföras medsiffra kan000.40 Dennamed enökaanställdaantaletdå ca

ökarförnyelsestrategini200 000arbetskraftsinvandring på somcaantagen
jämförtexpansionTillverkningsindustrinsarbetskraften med 5 procent.

andeldenknapptsåledes barasysselsättning motsvarardennamed extra
sysselsätt-arbetskraften. Itotala termerdenindustrin i dag har avhela av

kombination medförnyelsestrategi idärför dennaningsutveckling leder
utfall.optimistisktsärskilttill någotscenario inteEG-pessimistisktett

Långsikts-följande sätt.påbedömstjänstemänantaletUtvecklingen av
föråtgångstalenpåpekardecennierna attför de tvåtrenden senaste
talmotsvarandeårmindre äntiondelarmedsjunkertjänstemän ett perpar

emel-år harUnderanställda.antalettotalarespektive senareför arbetare
detunderförst senasteocksåDet äromvända.varit derelationernalertid

be-telekommunikationsteknologierna skapatoch endecenniet data-som Åarbetsuppgifter.tjänstemännensrationaliseringspotential blandtydande
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sidan industri-andra har redan påpekats ganska betydande antalettsom
tjänstemän till tjänstesektorer.omklassats vi från iDetta måste bortse
framtidsanalysen. därförskall motstridigaHär dessa två tenden-antas att

i sina verkningar för tjänstemännen.varandra på åtgångstalettar utser
Utvecklingen detta åtgångstal skulle då förden alla anställda.motsvaraav

emellertid inte inverkan produktionsandelarDå har övergångenav av
från arbetsintensiva till kunskapsintensiva sektorer beaktats. frånBortsett

inverkan tjänstemän i industrindenna kan antalet uppskattas medväxa ca
fram sekelskiftet14000 till vilken ökning tilluppgår 35 helaprocent av

sysselsättningsökningen i industrin. jämförasprocenttal kan med deDetta
28 andelen tjänstemän utgjorde Skillnaden i utfallår 1987.procent som
jämfört bevarandealternativetmed skulle vidare bli omkring 24 000 tjän-
stemän.

vi omfördelningenOm därutöver hänsyn till mellanproduktontar av
blir följande.sektorer resultatet det

sysselsättningsfördelningarRäknat på dagens skulle överföringen av
produktionsandelar 10 från arbetsintensiva tillpå procentenheter de de
kunskapsintensiva sektorerna betyda antalet arbetare sjunkaskulleatt

10000 tjänstemän stiga likamed och antalet skulle med mycket.attca
Eftersom förnyelsealternativet enligt figurema innebär F-sektomattovan
ökar väsentligt K-sektom sig öknings-än torde det klart högreröramer om

för tjänstemännen.tal
till skillnaden strategiemaMed hänsyn detta skulle mellan de tvåtaget

i tjänstemän tillantal kunna uppgå mellan 30000 och 40000mätt perso-
Alltså skulle samlade industrins sysselsättningden uppgången påner. av

40000 tjänstemän.helt bestånästanpersoner av
vi intresserade härleda intervall för sysselsättningskon-Här är att ettav

för fram skillnadersekvenserna kan användas räkna i industrinsattsom
behov högutbildade vid sekelskiftet. kan kombinationen:Då bevaran-av
destrategi EG-pessimistiskt omvärldsscenario tjäna minimi-rollen som-
alternativ. fram maximialtemativ vi kombinera fömy-För måsteatt ett
elsestrategin EG-optimistiskt scenario. Enligtmed skulle dettaett ovan
alternativ innebära industritillväxt 6 dvs. i nivåpå nästan medprocenten

960-talets.l
Innehållet i denna expansion framgår F-sektom skulle änattav mer

fördubbla sin i ringa industrin sindag andel och K-sektom öka andelav
frånmed 10 redan hög nivå. Medan K-sektorns expansionstaktprocent en

innebär takthöjning därför kan realistisk,begränsad och verka kanen mer
fog fråga sigmed F-sektorns ordentliga acceleration realistisk.ärman om

Trettonårsperioden 1974- 1987 lyftes från tilldess andel 7.5 11.6procent
alternativeller med drygt 50 I det här betraktas talar vi alltsåprocent. som

takt i andelsexpansion.dubbelt så hög F-sektomsom en
i framtidsperspektiv vilka tillmåste också beaktas källornaMen ärett

denna hypotetiska expansion vilka förutsättningar i finns föroch dagsom
dylik acceleration.dessa källor skall kunna Det måsteatt generera en

särskilt precisa branschinnehållunderstrykas F-sektoms kon-inte äratt
i framtidsanalysen. för sekelskiftetstället kalkylema gällaI måstestant en

omfattar teknologiskaF-sektor branscher med de egenskapersom som
tillmäts förstadenna sektor. Då har källa de och småstorasom en
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viEnligt diskuterats tänkeri vadföretagen dagens F-sektor. attosssom
1990-talet.först halvantillväxttakt uppnås underi deraskulmen senare av

FoU-investeringamahittills nedlagdabeaktats redan dehar ändåDå att
form produkter förförutsättningar ivuxit kraftigt attav nyagersom

överträlfas.kunna10 år börtidigare tillväxttakter på 8- procent per
företag inom F-sektorns bran-helttillkomstenandra källaEn är nyaav

förutsättningar för i framtidenfårtillväxttakt dessaden högrescher samt
stigan-förväntasdenna källa kanjämfört tidigare. Ocksåmed generera en

decenniet.tillväxttakt under loppetde av
förväntas framuppståbranscher kantredje källa de heltEn är nya som

inte inom F-sektom.finns i dag endastsekelskiftet. embryontill Deras
forskningsintensiva verksamheterharC- och S-sektorerK-,Dagens som

inteverksamheter kanliknar F-sektoms. Dessasinatill egenskaper mer
företag delvis ocksåaffársgrenar i beståendetillupphovendavt utannyage

iteknologiska hör hemma F-till sina egenskaperindustriertill somnya
omklass-till F-sektom. Oavsettframtidsanalysen räknas dessasektorn. I
fart tidi-faktiska expansionderasningen verksamheter kommer att taav

kraftfullare exploateringfömyelsestrategin tillåteri och med att avengare
marknaderna.

förinte i tillväxttakt F-framstår uppgångdenna bakgrundMot en
orimlig.tillmaximala 8 å 10 16från tidigaresektorn procentprocent som

delvisexpansionviktigt ihåg dennakommaMen det är attatt samman-
i ingår i sekto-dag andraöverföring verksamhetermedhänger av somen

blirtill tillväxttaktanledning dessa sektorersföretag. Det är attenrers
relativt lägre.

EG-optimistiska scenariot börFömyelsestrategin i förening med det
viTroligenarbetsproduktiviteten. kanökningstakten ibetyda den högsta

Häri ingår dåårligen.iökningstakt närheten 5medräkna procentaven
arbetskraft från med lågöverföring sektorereffekten snabb avenav

intealltså arbets-med hög. Detarbetsproduktivitet till sektorer är en ren
specificerats.produktivitetsökning som

för bety-produktivitetsökningen lämnassnabbaTrots den utrymme en
stigaindustrisysselsättningen. kunna med överDen börökningdande av

stabil andelvarje hadejämfört 1987 tal. Om sektor100000 med års en
sekelskiftet skullefrån 1987 tillsina anställda årtjänstemän bland tre
tjänstemän.sysselsättningsexpansionen utgörasfjärdedelar avav

emellertid arbetsupp-innebär arbetarnastekniska utvecklingenDen att
Ävenmed datorer o.d.tjänstemäns arbetargifter liknar dealltmer som

iutbildning liknardärför hatorde behövasekelskiftets arbetare somen
produktionsuppgifter jfr.i direktafall tjänstemän sysselsättsvarje de som

erhållitkapitel. eller borde hai föregående Dessa hardefinitioner en
tillteknisk gymnasieexamen. Om hänsynmotsvarandeutbildning tar

antalsexpansionenhelaarbetsinnehållet skulleförändring ändenna merav
liknande utbildnings-arbetare medtjänstemän elleri industrin bestå av

arbetsuppgifter.bakgrund och
antalsutveckling där-för tjänstemännens skulleintervalleterhållnaDet

tjänste-från tiotusensig avgång påegentlig bemärkelse sträckaimed en
statistisk bemärkelse rörökning inemot hundra Itill påmän ett tusen.en

inget fallen harnittiotusen tjänstemän. Isig skillnaden knappt avom
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inverkan innehållsförändring förarbetets den nuvarande kårenav av
beaktats eftersom inte har betydelse för detarbetare detta någon behov av

högskoleutbildade intresse.här ärsom av

för industrins användningKonsekvenser av
högutbildade

sektorfördelningenOm vi härefter bygga förskall på kalkylema erhållaatt
sekelskiftetantalet tjänstemän vid vi ytterligare in på osäkerav ger oss

uppgift bilda sig uppfattningmark. Det redan svår driv-är atten en om
krafterna förändringarna sektorernas historiskabakom åtgångstal. Attav
därefter framskriva frånsöka åtgångstalen 1987 års kända värden inteär

framtidsperspektivlätt i bevarandestrategins dess antagandentrots attens
framtida utvecklingen liknar tiovalts de årens.så denatt senaste

vidlåder alltså alternativetDen osäkerheten bygger på såstörsta som nya
Ävenvillkor viktiga trendbrott måste åstadkommas. dessa trend-att om

återför utvecklingen till fåror gällde fram till förstabrott de densom
oljekrisen därförDet måsteär osäkerhetsmomenten än gångstora. en
framhållas framtidsperspektivenkvantifierade intede kan betraktasatt

empiriskt illustrerade tänkbarautansom prognoser som resonemang om
framtida ställas på den högre utbildningen.krav kan komma attsom

industritjänstemän enligt 1987 industri-I kalkylema används antalet års
Exklusive mindrestatistik utgångspunkt. en.del reparationsverk-som en

fanns 200000 tjänstemän anställda. pessi-städer o.d. då Den valdaca
mistiska bevarandestrategin bevarandestrategin viddvs. EG-pessi-ett

medför till nivånmistiskt scenario sänkning 190 000 fram till sekelskif-en
optimistiska förnyelsestrategin" förnyelsestrateginUnder den dvstet.

vid scenario tjänstemänEG-optimistiskt når antalet i stället tillett upp
rekordnivån skillnad 90000 tjänstemän280 000. Denna på struktur-samt
förändringarna produktionssidan och bedömda konsekvensskillnaderpå

liggerbeträffande utvecklingen arbetsåtgångstal bakom perspektivdeav
sektorfördelningen tjänstemän redovisas ipå antalet tabell 5.1.av som

Tabell 5.1 Illustrationer sektorfördelningen tjänstemänantalet i industrin vidav av
sekelskiftet tvâ framtidsalternativunder

ÄrSektor 1987 Vid sekelskiftet under
bevar. Förnyelsestrstrat

°/o tusental % %tusental tusental

S-sektorn 17.6 36 16 31 9 25
A-sektorn 15.7 32 211l 9 25
C-sektorn 12.6 26 13 25 311l
K-sektorn 31.9 65 34 66 35 98
F-sektorn 19.3 40 26 51 36 101

Totalt 100.0 200 100 190 100 280

tjänstemän i fembåda grundkalkyler på antalet de sektorernaDessa
skilda intervallkalkyli följande för i byggaanvänds det att steg upp en av

tekniker olika utbildnings-industrins tänkbara antal och ekonomer med
nivå.
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sektorskiftena i tjänstemän-första belysa enbart hurDet steget attavser
inriktning.utbildningsstruktur och Det ärfördelning påverkarnens -

enligtutbildningsintensiteter SAF-,naturligt 1988 årsdärvid hållaatt
KFO-statistiken konstanta.SFO- och

kvantitativa trendmäs-betydelsenintroducerar denandraDet steget av
i sekto-utbildningsintensiteterna de avspeglassåsomFörändringarsiga av

1988.intensiteter mellan 1977 ochförändraderernas
bristenväsentligt påverkatstrendertredje beaktas dessaI attstegett av

högskoleutbildade.beträffande universitets- ochsärskilt detekniker,på
siffrortidigarevilken känslighet de två överBedömningen görs stegensom

behäftade med.högutbildade tekniker kanframtida mängder varaav
till teknikernas kärnyr-härvidlag koncentreradetordeProblemen s.vara

kapiteljfr. 4.ken
såi tabell 5.2. Den har lagtsförsta i analysenDet presenterassteget upp

strukturför-skillnad tilljämföra dels vilken hänsynmöjligtdet är attatt
utfallskillnaderna istrategiernaför och delsskjutningarna gör en avvar

strategier.dessamellan

tekniker ochsektoromvandling politikstrategi lör antaletochBetydelsenTabell 5.2 av
sekelskiftet, i tusentalutbildning i industrin vidolikamedekonomer

FörnyelsestrategiBevarandestrategiKategori
Sekt.Sekt. Konst.Konst.
förskjförskj andelandel

Tekniker:
42 58 6639Gymn.exam.

20 2513 15univ.Grundex.
2.01.0 1.2 1.4Forsk.exam.

9358 7954Totalt:
Ekonomer:

1410 1410Gymnexam.
654 4univ.Grundex.
0.10.0 0.00.0Forsk.exam.

20 2013 14Totalt:
Övr. 118 181 167123utbildn.

inom indu-till strukturförskjutningarnahänsynuppenbartDet är att
beräkningar teknikerbehov. slårför Däremotbetydelsestrin har stor aven

industrinsigenom särskilt i behovförskjutningar mycketinte sådana av
beträffandei kapitlenanalysen 3 och 4väl medDet stämmerekonomer.

ekonomanvändningsektorernas m. m.
strukturförskjutningarnas för in-betydelseföljer tabellenVidare attav

utbildningsnivåtenderar högredustrins teknikerbehov störreatt vara
tillinte direktriskerar kalkyler hänsynAlltsåbetraktas. tarsomsom

efterfrågan tek-alltid industrins påsektorförskjutningarna underskattaatt
från universitet ochsärskilt, forskarexamenoch,niker med grundexamen

högskolor.
tillbevarandestrategialternativ för med hänsynTabellens tagenen

iantalstrukturförändringar väl med detråkar överensstämmainverkan av
Strukturföränd-fanns 1988.utbildningskategoriema redanskildade som

jämnasefterfrågan utbildade ökar alltsåtill påringamas tendens utatt av
iarbetsâtgângstal sektorema.sjunkandeinverkan av



ll9

Förnyelse-bevarandestrategins ochmellanskillnadenbetyderDetta att
maxi-ungefärvisar denstrukturförändringarinklalternativstrategins

i förhållandebehövasskulle kunnautbildadeolikatillväxtmala somav
föränd-procentuella5.3 visas denindustrin. tabelli Isysselsattatill dagens

fömyelsestrategin.följerantalring dagens avsomav

iekonomersekelskiftets tekniker ochmellanskillnaden5.3 procentuellaTabell Den
1988års antallörnyelsestrateginochenligttillverkningsindustrin

EkonomerTeknikerUtbildningsnivå

3254Gymnasium
frånGrundexamen

4372univ./högskola
14680Forskarexamen

3560Totalt

fåkategorin innehåller såsärskilt osäkerSiffran inom är attAnm: parentes pga.
anställda.

förändringar i antaletfrågadettabellen ärframgår storaSåsom omav
karaktärframtid medvidockså ekonomermindre månitekniker och, en

högreexpansionen deförnyelsestrategi". synnerhetIoptimistisk avav
möjligt.tidigtgenomföras såutbildningarna måste som

årligenforskareexaminera 80genomsnittligenfrågaDet är att caom
industrin,inomanställningförområdenatekniskainom de1988-2000

pensionering ochför klarabehövaskommakan attvad attutöver som
fors-233industrin totalttillfördes19881977 ochMellanavgång.annan

börjani ochlite färre 20änstycken år,i 20karutbildade dvs. settstort per
årsbehovet måstefyrdubblingdylikperioden. Enfler ilite slutet avav

Åtminstone periodeni början ärförändring.markantbetecknas avsom en
civilin-FoU-intresseradenöja sig medföretagen måstesannoliktdet att

del deVidare måstemed grundexamen.genjörer och avnaturvetare en
expansionfortsatttillgodosesforskarbehov dåföretagensstörre genom en

ocksåFoU-tjänster kandelutomlands. EnutförsFoUandelen somav
forskningsinstitut och FoU-universitet,från utländskainköpasbehöva

viktigaste skälenforskarutbildade deärpåknapphetföretag. ettDenna av
först underfå sin kulmenexpansion bedömtstill F-sektorns senareatt

l990-talet.delen av
tilluppgåårliga tillskottetdetbehövercivilingenjörerBeträffande m. m.

genomsnittligaDenersättningsbehoven.examinerade utöver900nästan
frågasåledesdetuppgick till 400. Här är19881977-ökningenårliga om

1985-1988tillskottenJämfört medrekryteringstakten.fördubbling aven
utbudsök-klarsketthar alltsåDetlyft 75påinnebär det procent.ett enca

efterfrågeexpansion börvarför dylik1980-taletning loppetunder enav
detbedömningentillskälen atttillgodose. Det ärmöjligfullt ettatt avvara

vidtillväxteffekter i K-sektornfå snabbatillfinns möjlighetergoda enatt
högskoleutbildningen.fortsatt utbyggnad av

ökningårligstrukturförnyelsengymnasieutbildadedeFör motsvarar en
tillverk-förlorade1977-1988periodenundertekniker. Men2000med
sista årperiodenstekniker ochårligen 300 sådana treningsindustrin

för dennaårligen. Också200genomsnittsökning påregistrerades caen
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industrinsordentligt ifråga trendbrottkategori det såledesär ettom
gymnasienivån utbild-satsningar och deTill del påharbehov. nyaen nya

till-förutsättningar tillgodose dettamellaningenjörerningarna s.k. attav
förefaller möjligt tillgången pådet intekommande behov. Däremot att

förtekniker räcka ocksåutbildade kommer ersättalägredessa attatt
förutsättning-angivnacivilingenjörer under deindustrins behov m. m.av

arna.
Även vidlåder kalkyler häralltid denosäkerhetmed den typ somavsom

strukturförnyelse ställeraccelereradblir alltså slutsatsenanvänts att en
tekni-högskoleutbildadeforskareexamination och andrapå ökadkrav av

ker.
ekono-de ökande behovenjämförelse teknikerbehoven tordemedl av

gymnasi-utbildningen ekonomer påhanterliga. Eftersom avvara mermer
ordent-kraftigt under 1980-talet redanuniversitet expanderat äroch ener

finns ingametoder här använtsutbudsökning på gång. Med delig som
för tillgodose hela denräcker växan-möjligheter bedöma denna attatt om

möjlig-strukturförnyelse. Ekonomernasefterfrågan vid accelereradde en
teknikernahögskoletekniker delvisfortsatt brist ersättavid påheter att en

försäljnings- ochadministrations-,sig till delindustrini begränsar aven
möjligsubstitution bliskallinköpsfunktionerna. denna tänkbaraFör att

teknologi.industriell ekonomi ochkompletteringskunskaper idockbehövs
kvantitativa betydelsenandra i behovsanalysen beaktar denDet steget

trendmässigt. påstiger Med tankeutbildningsintensiteterna attatt enav
optimisti-förgenomförs dendetta enbartintervallskattning görs steg s.

till analysstegenpåpekas hänsynförnyelsestrategin. måste dockDetska att
bevarandestrategins behovpessimistiskalyftaskulle dentvå och tre upp

pensione-teknikeravgångarersättningentäckafrån enbartatt genomav
ring m. m.

teknikerna ochhögskoleexamineradeuniversitets- ochVidare det deär
ekonomi,iforskarexamenexklusive hardeekonomerna ovanavsom
historiska underla-detintressanta. Tabell 5.4nämnda skäl här är gersom

framtidsperspektiven.förget

utveckling 1977 1988 lör industrin och dessTabell 5.4 Utbildningsintensiteternas -ekonomkategorier,i vissatekniker- och i antal sysselsat-sektorer procentavgruppens
ta

Tekniker Univ.-Sektor med högsk.o.

frånGrundex. ekonomerForskarex. examen
univ. högsk.o.

88 77 8877 88 77
2.0 2.3F-sektorn 1.0 1.5 11.1 14.4
2.2 2.3K-sektorn 0.3 0.3 4.5 7.8

1.60.6 0.6 4.4 5.5 1.8C-sektorn
0.1 2.0 1.6 1.6A-sektorn 0.1 1.4

1.9 1.2 1.2S-sektorn 0.2 1.5l

Tillv.ind. 0.4 0.5 4.7 7.0 1.8 1.9

utbildningsintensitetema stiger förfinns tydlig tillDet tendens atten
forskarutbil-universitetsutbildade tekniker. l F-sektorn gäller också deatt
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dade blivit viktigare. teknikerFör frånmed grundexamen universitet och
högskolor gäller dels F-sektorn dels de båda arbetsintensiva sektorernaatt
haft särskilt procentuella ökningar. Ekonomerna visar inte lika tydli-stora

tecken stigande intensiteter.påga
Slutsatsen given. teknikerär För det tydligtär de beräknadeatt ovan

konsekvenserna accelererad strukturförnyelse teknikerbehovenpåav en
riskerar klart underskatta behovet. iFöretag alla sektorernästanatt ten-
derar efterfråga utbildningsnivåerhögre för sina tekniker. I någon månatt
gäller detta också för ekonomerna. kvantitativaDen betydelsen dessaav

förlängs framtrender kan, de till sekelskiftet sig följer.teom som
forskarnivånPå håller materialet främst för F-sektorn med dess höga

forskarintensitet. Enbart i denna sektor innebär lyft ytterligarepå drygtett
halv tjänstemannakârenprocentenhet tillskott 500 fors-på överetten av

karexaminerade. hälftenDetta det extratillskott enligtmotsvarar av som
följer industrins strukturförnyelse. förl stället fyrdubblingovan av en

jämfört med den årliga genomsnittsökningen 1977-1988 skulle det bli
frågan sexdubbling, eller omkring 120 Tillår. detta kommerom en per
eventuellt ökande i övriga fyrabehov höja intensitetensektorer attav
forskarutbildade.

teknikerFör från universitetmed grundexamen och högskolor skulle en
trendframskrivning innebära intensiteten vid sekelskiftet skulleattren

ligga 2.5 procentenheter högre 1988. betyder fler civilin-än Det över 5000
genjörer ytterligareeller höjning genomsnittligadet tillskottetm. m., en av

år på 400. Alltså tillverkningsindustrinän skulle behöva änper mer mer
tripplera sin årliga ökning sådana tekniker jämfört med 1977-88.av

På ekonomsidan fråga marginelldet ökningär på kanske ettom en par
hundra fler högskoleutbildade fram till sekelskiftet. liggerDet uppenbarli-

inom felmarginalen för den kalkyler här använts.typgen av som
iDet andra analysen har tydligt visat hänsyn tillenbartsteget att

strukturförnyelsens acceleration till kraftigtskulle leda vi underskattaratt
industrins behov forskarutbildade och andra högskoleutbildade tekni-av
ker. Som finns tredje stegi analysen. intenämnts Det kan dock kvanti-ett
tativt illustreras. Under hela 1980-talet industrinhar bristrapporterat en

civilingenjörerpå varit både utdragen omfattande till sinochm. m. som
täckning företagsstorlekar.industrier och Kvalitativ information frånav

företagde väsentlighar FoU tyder knappast bristen forskar-på påattsom
utbildade varit mindre accentuerad. Detta betyder de positiva trender-att

i redovisade tabells utbildningsintensiteter underskattar det verk-na ovan
liga behovet.

blirAlltså slutsatsen kvantitativa framtidsperspektivende på beho-att
högskoleutbildade tekniker redovisats för optimistiskvet av som ovan en

förnyelsestrategi måste klart underskatta behoven.anses
Vid politikantagandende omvärlds- och förgäller den optimistiskasom

förnyelsestrategin finns ingen risk fördet möjlig kapacitetsök-någonatt
ning för utbildningen forskare och andra högskoleutbildade teknikerav
kan komma tillleda överskottsutbud. iInte beaktande deatt attens av s.
mellaningenjörerna kan komma behov civilingenjörerersätta delatt av en
förefaller tillskotten kunna leda till överskottsutbud. harDå beaktats att

gymnasie- mellaningenjörernaäven och behöver vidöka starkt accele-en



122

avgångenfördärtill räcka ersättamåstestrukturförnyelse. De att avrerad
gymnasieingenjörsutbildning.inte harpersonal som ens

strukturförnyel-framskrivnakorrigeringar denmöjligatvåfinnsDet av
teknikerutbildade. En är attefterfråganförkonsekvenserdesseller avsen

framgångsrikspädas påkunnaskulletillgångensvenskaden engenom
utbildningarmellanlångafrämst gälladåDet kanrekrytering i utlandet.

intenuvarande skatteftersärskiltteknikerlönema,svenskaeftersom de
främsttekniker kanhögutbildadeRekryteringkonkurrenskraftiga.är av

iarbetarcivilingenjörer o,d.svenskabeträffandefrågaikomma som
ländernordiskafrånhögskoletekniker andranyutexamineradeutlandet,

u-länder.ochfråningenjörer öststatersamt
teknikerbristhotandefortsatt,vidkorrigeringentänkbaraandraDen en
aldrig kantecknatsstrukturförnyelsenaccelerationdenär somatt av

industri-på denhamnaVi skulle då kunnaskisserats.omfattningden som
medalternativetskisserats förstrukturförnyelsetaktochtillväxt-ella som

förnyelsestrategi.inhemskscenario förenat medEG-pessimistiskt enett
teknikerbristen kunnaden rådandealternativ tordei dettahellerInte

bety-l990-talet. Dethalvanandrafall underförrän i bästaelimineras av
förharteknikermedarbetafår fortsättaindustrisvensk attder ensomatt

bedömdaföretagentilli förhållandeutbildningsnivågenomsnittliglåg, av
1990-talet.bitgodunderbehov aven
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6 framtidaDen användningen av

högskoleutbildade i privat tjänste-
sektor och övrig skyddad industri

framtidsanalysernaFör den privata tjänstesektorn tillkommer osä-av en
kerhet i statistiken är klart försämre den industrin.att änsom emanerar
Ett grundläggande problem vidare privataär den tjänstesektornattmer

införstår tänkbar internationalisering. Dess omfattning och inriktningen
har inte någon tidigare motsvarighet och internationaliseringens former

intehar heller så empiriskt tydliga paralleller i tillverkningsindustrin.
Vi är med andra ord hänvisade till empiriskt illustrera tänkbaraatt

anpassningsmekanismer då underlag och intemetoder håller för att ta
framtiden.fram kvantitativa perspektiv på Användbarheten sådanav en

ligger ianalys ytterligareden stoff till bedömningen kalkylernaatt ger av av
industrisektorns behov högskoleutbildadevid höjd strukturell förny-av en
elsetakt. Följande frågor belyses:

Är det tjänstesektornsså efterfråganO på högskoleutbildadeatt kommer
tilladdera eller industrinsreducera behovatt under det optimistiska

förnyelsescenariot
Blir det högutbildadeO tillskottet/reduktionen i efter-typsamma av som
frågan riktar sig till fråganeller detär helt andra utbildningarom
Går det litamed andra ord till fungerande,O väl snabb marknadscle-att en
aring industrinendera tjänstesektorneller framöver inte utvecklas iom
enlighet med skisseradede scenarierna blirEller det frågantvärtom om

tidskrävande påväntan nyutexamineradeen samtprocess genom om-
vidareutbildningaroch

Analysens inriktning och uppläggning
Framtidsanalysen tjänstesektorn kan inte såsom den industrinav av grun-
das på bevarandestrategi innebär förlängning historiskaen som en av

finnsmönster. Det ingen empirisk eller färdig principiell förgrund en
dylik förlängning. framtidsanalysenl stället tacklar tjänstesektornav en-
bart frågan vilken den partiella inverkan kan bli sektorn öppnasattom av

för internationell konkurrens. Analytiskt innebär detta vi utsträc-upp att
ker den optimistiska förnyelsestrategin i föregående kapitel till att om-
fatta privatockså tjänstesektor, enbart beträffande de efter-ändrademen
frågeimpulser för högskoleutbildade kan komma uppstå.attsom

Denna uppläggning betyder nämnts de kvantitativa resultaten iattsom
föregående kapitel känslighetsprövas i följande mening. Resultaten i kapi-
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industrins intehärledning nettobehovkvantitativinnebartel 5 menaven
efterfråge-direkt tillbehoven kan översättasde ökadeanalys ettomen av

universitet högsko-från ochexaminationentillskott enbart riktas motsom
tjänstesektorn i denna analysprivatainkludera också denGenomlor. att

tillskott till dennatänkbartläckage/adderaselimineras tänkbart ettett
för 180000tillsammans enbartEmellertid svarade dessaefterfrågan. ca

offentliga sektornenligt kapitel 2 medan denhögskoleutbildade 1985år
tillskott kontrollerasläckage ellerhela 440 000. Detsysselsatte genomsom

mindreprivata tjänstesektorn kan alltsåockså denanalyseraatt vara
fallet.Följande jämförelser visar i vad mån detta ärviktigt.

för teknikergenomfördes och ekonomer,industrins del analysenFör
industrins strategi-högskoleutbildade. betecknadessärskilt Dessade som

industrini kapitel 2visades ärutbildad arbetskraft. Såsomska resurser av
högskoletekniker.tekniker 28 kårenstoranvändare procent avaven

itjänstesektorn kommerinnefatta privatatill denVidgas analysen ävenatt
omfattas. 4teknikerkåren 58 procentsjälva huvuddelenverket attav

iinte Behovetprimär här berörs.ytterligare finns i sektorprocent som
derivatantalsmässigti utbildningssektornframtiden tekniker är ett avav

frånefterfrågetillskott. vi bortser de l7näringslivets Omhela procent av
för täckerutbildningssektorn svaradehögskoleteknikerhela kåren somav

förSlutsatsernateknikermarknad.70 dagenstotaltanalysen procent av
bliförutsättningar kunna ganska robusta.därförteknikerbehovet har att

täckningsgrad.högatill inte allsi ekonomerna nåsSer stället samma
iutbildade sysselsattariktigt hälften sinainteAES-området totalt har av

högskoleutbildade ekonomernaSummeras debehandlade sektorerna.de
näringslivets andel knappt 60privatadetoch samhällsvetarna utgör pro-

fyra syssel-finns dessaEmellertid dåhela kåren. nästan trecent av avav
tillverkningsindustri öden bäst kunnattänkbarautanför densatta vars

framtiden därföriför ekonombehovet ärSlutsatsernabelysas. tenta-mer
för teknikerbehovet.tiva demän

kortfattat tjänste-diskuterasföljande vis.disponeras på FörstKapitlet
för-konkurrensbetingelser underinternationaliseringsformer ochsektorns

betydelsefulla för vilkenformernyelsestrategins antaganden. Dessa är
resursmarknadselfekt kanhandelsriktninghandelsvolym, samt upp-som

Som därför internationell konkurrens.tjänstesektorn öppnaskomma om
utanför egentlig till-industrierformer likartade meddiskuteras dessaär

kapitlet.behandlas ibyggnadsindustrin ocksåverkningsindustri bl. soma.
fömyelsestrategin kanförutsättningardiskuteras ändradeDärefter de

iuppdragssektom någonmedföra för byggsektorn ochförväntas samt,
Vilka omvandlingsimpulserfinanssektorn.ochtransportsektornmån av

teknikerhögskoleutbildade ochefterfråganför pådessa sektorersbetydelse
konkurrenseuropeiskiförväntas uppkomma öppenkanekonomer en

internationaliseringsformer ochTjänstesektorns
konkurrensbetingelser

medlem-nårförnyelsestrategins antagandenenlighet medSverige iOm
frii uppnåendetdettaEG betyderskapsvillkor med stort stegett av
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potentiell rörlighet för tjänster, personer/arbetskraft kapital.samtvaror,
innebörd tidigareEn detta relativt konkurrensskyddade sektorerär attav
näringslivet för internationell konkurrens.öppnasav

tillverkningsindustrins del konsekvensernaFör analyserades dettaav
för figuröppnande den skyddade sektorn. I 5.2 kan mångatermers. av

denna S-sektors produkter ligga i gränsskikt vid horison-denettav anses
linjen internationell rörlighet före reformerna.tella markerar Pro-som

fråndukterna lokala/regionala till nationella/gränsregionala be-spänner
träffande produktrörligheten. reformpolitikEGs betyder den ökadeatt

flerrörligheten produkter till internationellt rörliga. Konkurrens-gör mer
för tjänster viautsattheten ökar bl. varubundna redan konkurrensen påa.

varumarknaderna.
tjänstesektorn emellertid produktrörligheten varitFör delar harstora av

inskränkt produkternas karaktär handelshinder.änsnararepga. genom
för i fallDet gäller också byggsektorn produkter bästa tål kortavars

fraktavstånd. Förutsättningarna för internationell konkurrens skallatt
kunna i sådana näringar företag från tillåtsuppstå andra länderär att

produktion i reformeretablera lokal landet. EG med olika deraserar
nationella barriärer förhindrat etableringar. Vilka blirhar sådana dåsom
konsekvenserna för dels de internationella betalningsströmmarna dels där-

föranledda efterfrågeförändringar nationella resursmarknader,påav spe-
ciellt efterfrågan högskoleutbildade teknikerpå och ekonomer

Om frågor skall vi förstdessa kunna måste kunna redaett utges svar
vilka tjänstesektorer förväntaskan bli nettoexporterande dvs. hasom
komparativa fördelar respektive nettoimporterande komparativadvs. ha

Därefter uppfattningnackdelar. måste bilda vilken volymoss en om
tjänstehandeln i relation till respektive tjänstesek-uppkommer kansom

produktion förbrukning.eller svenska Båda delarna analy-svenskators av
vila bedömning tjänstesektorns specifika, internatio-måste påsen en av

konkurrensforrner beträffande vilket för självanella särskilt medium
gränsöverskridandet tjänsten i fråga. Direkthandel tjänsterbär medsom
förekommer nämligen knappast alls.

tjänstesektorn genomföra gränsöverskridandeByggsektorn och kan en
tjänster hjälp i princip skilda media: materi-leverans med två varorav av

därför introducera former tjänstehandel föral eller Vi kan tvåresurser. av
tjänster: tjänsterna grammofonskivor, data-två de varubundnatyper av

respektive tjänsterna konsulttjäns-etc. de resursbundnaprogram ex.
följer tjänster fri rörlighet förter. detta varubundna beroendeAv äratt av

i fråga. Handel med resursbundna tjänster däremot beroendeärvarorna
fri rörlighet för tjänstemas media.det råder de ärattav resurser som

distinktion följer jämför tjän-denna två slutsatser. tvåAv Antag att
produktionsvärde, och den andramed den varubundenster samma ena

produktionsvärdetresursbunden. kan hävdas andel kanDå störreatt en av
för tjänsten för resursbund-exporteras/importeras den varubundna denän

produktionen varubundna tjänsten kanDet beror på hela denattna. av
tjänst avhängigförlagd till exportlandet. resursbundenFör ärsomvara en

produk-person/arbetande bärare gäller däremot delattav som en aven
tionsgärningen förlagd till importlandet. lmportlandet kanmåste vara

intäk-fördel del "den exporterandedessutom dra att personensav en av
konsumeras lokalt.ter
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politiskanaturliga ellermedlättaredet ärandra slutsatsen är attDen att
sig överperson/arbetskraftsresurs röraförhindra attrestriktioner enen

medkontaktoftaspecialisttjänst kräver tätEnängräns envara.en
iellerspecialisten finns påinteuppnåinte lättmarknaden är att omsom

tjänstresursbundenFörsäljningenmarknad.fall dennavarje nära enav
kompletterandeellerproduktion liknandeoftast lokaldärförförutsätter av

specialisttjänster.
upphovnormalttjänstervarubundnaföljerslutsatsernabåda attAv ger

med godasektorresursbundna. Enhandelsvolymer änbetydligttill större
alltsåtjänster kanvarubundna ut-tillverkarfördelarkomparativa som

förosannoliktdettamedan äri sinvolymöverskottveckla nettoexpon en
härleddafördelar. Dentjänster ochresursbundnamedsektor samma

bådakonkurrensöppnandevidresursefterfråganförändringen ett avav
fallet.förstnämndai detblir alltså störresektorerna

Vilkenfrågarorsakssambanden ochpåi vändervi ställetAntag oss:att
siginternationaliserahar lättastkonkurrenskraftiga sektorer attdessaav

harsektorernahögskoleutbildadeSverige på debrist iråderdet somom
mindreblirresursbristenblir dåstrategisk resurs Svaret att ensom

sektorinternationaliseringen denrestriktion påutslagsgivande somav
produktionsgär-del desstjänster. En störreresursbundnaproducerar av

högsko-utbudetbefintliga lokalavarför därdetutomlandsning ligger av
resursrestrik-svenskafrån derassektorföretagenkan avlastaleutbildade

tion.
dediskuteratsför tjänsterkonkurrensformernaHittills har voresom om

Ändå telekommunikationstek-ochdata-det såför givna. ärallagång atten
inneburitdecennium närmasthalvtannatutveckling undernologins enett

tjänstehandel överförjust betingelsernaförändringrevolutionerande av
deltjänsternavarubundnaframför allt degällerDetta engränserna. men

personbundnaförsäljningtill utländskmöjlighetenocksåökardessa avav
företagsstrategi inte enbartspecialisten påviaskertjänster. Det attex.

medkompletterakanpersonlig närvarokunnandesitt utansprider genom
förblir det lättareDärmedinformation.datadiskettburenellervideo-

kundbesök. Denfler utländskadärmedochkortare,specialisten göraatt
blir alltsåtjänsterpersonbundnaochvolymensammanlagda varu-av

större.
förhinderåterståendebortochresursmarknadersinafrigör tarEGNär

få betydelseförväntaskan dettatjänstervarubundna storhandeln med av
Undertjänstehandeln.media förteknologi dvs.utvecklingenför nyaav

tjänstehandelnförförutsättningardärför attfinns1990-taletloppet av
i baraformer dagdelvis ivolymer,relativttillutvecklasgradvis stora som
effekternade störstaskälfinns detTrots detta att tro attsiglåter noganas.

varuhandelngällakommerprocentuella tal,i atthandelsvolymen, ävenpå
förpotentialernastudierutländskadömatjänstehandelninteoch att avav

för referenser.kapitel1989, 7Ohlsson,jfr.GATT-förhandlingarna
industri- ochfyra skyddadeföljandei detförutskickats kommerSom

ochuppdrags-nämligen bygg-,diskuteras, transport-,tjänstesektorer att
byggsektorn.varuproducerande,egentligendessaAv ärfinanssektorn. en

ihuvudsakligen skettemellertidinternationalisering harföretagsDess
Även i förekomman-övriga hardetjänsteexport.resursbundenform av en
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fall tidigare haftde form tjänsteexport. teknologiMed ochsamma av ny
emellertid tjänsteexponöppen konkurrens har del varubunden utveck-en

lats. följande avsnittenl de diskuteras följderna förändringardessa påav
handel resursanvändning, i fallet främst beträffandeoch använd-senare
ningen högskoleutbildade tekniker och ekonomer.av

internationaliseringBetydelsen byggsektornsav
för näringsverksam-Begreppet byggsektorn används beteckna hela denatt

inriktadhet på konstruerande, byggande, anläggandeär ochsom repare-
fastigheter andra fasta anläggningar. ingårrande Här alltså ävensamtav

tjänstesektorns i statistisktkonsultverksamhet de delar möjligaär attsom
omfattaröverblicka. Byggsektorn därmed delar.tre

anläggningarByggande hus, grundarbetenochav
Byggnadshantverk
Byggkonsultverksamhet

förstnämndaDe två delarna brukar betecknas byggverksamhetsom som
hade 272 000 vilket tredjedelår 1985 anställda, knappmotsvarar en av
tillverkningsindustrins omfattning detta Nationalräkenskapemas tal.år

högskoleutbildade från tekniskaAntalet det området dock enbart 3 900var
FOB enligt kapitel 2 minst intensivaoch byggverksamheten devar en av
i sin användning högskoleutbildade. civilingenjörerEndast 2 600caav var
således i dennasysselsatta sektor.

Emellertid dålig uppfattningerhålles byggsektorns totala använd-en om
ning högskoleutbildade tekniker enbart de direkt anställda iomav m. m.
byggverksamheten högskoleutbildadebetraktas. Dels sysselsätts hel delen

enligttekniker inom byggkonsultverksamhet över 2 300 SAF, SFO, KFO
dels finns byggforskning organiserad utanför medhel del branschen etten

högutbildade.okänt antal
utanför företagen visar viktigbetydande sidoverksamheter påDessa en

beträffande produktionens företagsmässiga organisation.egenskap Det
finns funktioner brutits byggföre-rad redan de och småut storaen som ur

säljer sina tjänster till företag organiseradoch dessa på vältagen som en
Förutsättningen för tjänster varit möjligtmarknad. leveranser detär attav

för sina informationsprodukter via personligakonsulterna levereraatt
form ritningar disketterbesök i på eller tråd.samt o. papper,av

funktionella separation signalerar i självaDenna verket vad skullesom
för internationellkunna hända byggsektorn helhet konkur-utsättssomom

via ömsesidig fri etablering Sverige Visserligenmellan och EG. skullerens
byggarbetskraftvisst flöde mellan länder kunna utvecklas blandett av

utbildade tjänstemän, i skillnader iarbetare och lägre bl. samband meda.
byggprojekt.konjunkturläge eller specialiserade dettaoch med Menstora

inte särskilt djup kontinuerlig effektskulle leda till och på branschensen
inomkonkurrensutsatthet i tillverkande funktioner. stället det dedess I är

funktioner visat sig från själva byggnationenredan kunnasom separeras
djupetfektvi kan få sannolik i avseende. kommer skedetta Det attsom en

instrument för elfektiva, nationellakonsekvens och deett mestsom en av
byggföretagens internationalisering.
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blirtill byggverksamhetensidoverksamheterfallblir i tvåsåDet som
delsbyggkonsultverksamhet,nämligen delssärskilt konkurrensutsatta

viss i denindustri ingår till delbyggnadsmaterialindustrin. sistnämnda
i stål-till deltillverkningsindustrin ochinomskyddade sektorn en annan

i kapitlen 3tidigare behandlatsmetallindustrin. Båda haroch -
funktio-tjänstesektorn.i Dessligger däremotByggkonsultverksamheten

högutbildade kan användasanvändningochegenskaper som enavner,
byggverksamhetenegentligadenför vilka delarjämförelsenorm somav

i byggföretagen,funktionergränsöverskridandetillutvecklasskulle kunna
diet antagitsöppnades påfri sättetablering och konkurrensfridvs. somom

förnyelsestrategin.i
naturligt svenskaDå detärbyggverksamheten öppnas. attAntag attnu

iEG-företagenrespektiveaktivitetsnivå inom EGsinbyggföretag ökar
förväntai principVi kanföretagsuppköp.Sverige sammaossgenom

Möjlighe-tillverkningsindustrin.stationärainom denmekanismer som
riskmässigafinansiella ochverksamhet och deinternationaliseraattten en

hemmamarknads-breddenför detta helaöverrestriktionerna göraatt av
efter inter-byggföretagen kommer strävamedför attverksamheten attatt

Mankonkurrenskraftiga produktsegment.inom sinanationalisera sig mest
i denibland ocksåavsmalning sin produktbas,då gåtenderar motatt aven

Marknadsdiversiñeringsin hemmamarknad.företaget har påproduktbas
för spridainstrumentproduktdiversifieringdelvis attettersätter som

risker.
via företags-byggindustrin skeiMarknadsdiversifieringen kommer att

förkunskapsbasenskilda företagets ärfastighetsförvärv. mån detl denoch
attraktivtblir detutifrån baseninternationalisering denförtunn egnaen

förstbyggkonsultföretag förnordisktellerförvärva svenskt attsöka ettatt
bas.bredda denna

interna-sinföretagen söker byggaprincipielltinnebärDenna attprocess
alltid denförsprång ärtekniska försprång. Sådanautifråntionalisering av

ständigt underhållsinteför såvitt dede temporärakaraktären är genomatt
för lyckasorganisationsutveckling. villkorEtteller attprodukt-, process-

utveck-bådevälutbildad den klarararbetskraften såärmed detta är attatt
tekniskadeföljer vid förnyandetomställningenochlingsarbetet avsom

försprången.
internationaliseringenifrågasättasmåstebakgrunddennaMot avom

höjsutbildningsnivånintebreddenbyggföretag lyckas påkansvenska om
djupförbyggföretag storlekenharsvenskaGanska mångaordentligt. en
allaknappastinom EG de harutlandsmarknadernapenetrering menav

behövs.ingenjörer och ekonomerhögutbildadebredd påinternt den som
lojalitetinte hellerkaninternationell konkurrens motVid sammaen

specialisterfrånförväntas deitidigare längdenbyggföretagsvenska som
tvingasKonsultföretagenbyggkonsultföretag.i svenskaengageradeärsom

tillsina tjänstersäljavillkor, dvs.marknadensarbeta påockså attatt
svenskakonkurrerar medi Sverigeverksamhetmedutländska kunder som

bli konkurrens-byggföretag sökersvenskabyggföretag. Alltså måste som
framgångs-tekniska försprångviautomlandsi Sverige ochkraftiga både

för dendetta hosbehövskunskapernaeller ägandegörarikt inkapsla som
personalen.egna
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Två jämförelser skall förgöras åskådliggöra byggindustrin kanatt om
tänkas ha problem med underinvestering i kunskapskapital. Byggindu-
strins produktions- och marknadsuppgift kan liknas vid den del till-av
verkningsindustrin tillverkar maskinell utrustningtung på order. Densom
viktigaste skillnaden mellan byggindustri och denna investeringsvaruin-
dustri är enbart den har geografiskt rörligaatt produkter. övrigtIsenare
sysslar de båda med produktion tidskrävandeär och produktuniken som
och kännetecknas utvecklings- och konstruktionsinsatser.tungasom av

Alltså är det relevant jämföra byggindustrins användningatt teknikerav
och ekonomer investeringsvaruindustrins.med Här skall hävdas denatt
högre produktrörligheten investeringsvaruindustrinhos gjort dessatt stor-
företag kunnat internationalisera sig betydligt tidigare och djupare. Inves-
teringsvaruindustrins konkurrensutsatthet har dock länge inneburit en
restriktion på dess lönebetalningsförmåga. Det har begränsat dess möjlig-
heter med lönen konkurrera civilingenjöreratt under långa perioderom av
brist på civilingenjörer. Den begränsningen har inte byggindustrin haft.
Eventuella väsentliga skillnader i utbildningsintensitet till byggindustrins
nackdel kan denna bakgrund uppfattasmot tecken underinves-påettsom
teringar i kunskapskapital i längden inte hållbaraär branschensom om

föröppnas internationell konkurrens storföretagenoch söker internationa-
lisera sin verksamhet mer.

Den jämförelsenandra görs med byggkonsultverksamheten. Det är
nämligen i funktionerde finnsdär byggindustrin förmåste svällasom som

vidgakunna sin internationellaatt produktionsbas. Eventuella eftersläp-
ningar i utbildningsintensitet mellan byggindustri och byggkonsultverk-
samhet kan därför också indikationer på hur framtida efterfrågeföränd-ge
ringar kan komma sig från de svenska företagen.att te

Tabell 6.1 visar fördelningen på olika funktioner inom byggindustrin
exklusive byggnadshantverk, byggkonsultverksamhet investerings-samt
varuindustri. Konsultverksamheten naturligtvisär koncentrerad på de
utvecklande funktionerna del specialistfunktioner finnssamt ien som
ledningen företagpå alla någon storlek. Den intressanta siffran förmestav
konsultverksamheten därförär egentligen det tjänstemänantalet istora
denna bransch. Antalet uppgår till 60över motsvarande antalprocent av
för hela byggindustrin. Om därför hela produktionen inom konsultdelen

byggsektorn kunde betraktas integrerad del byggindustrinav ärsom en av
det uppenbart den utbildningsintensitetatt inte alls framståskullesenares

särskilt låg. Ty visats gälla för tillverkningsindustrinsom brukarsom
utvecklings- och specialistfunktionerna kännetecknas jämförelsevisav
höga intensiteter högskoleutbildade.

Även denna sammanslagning skulle betraktas rimlig når dockom som
antalet tjänstemän inte riktigt för investeringsvaruindustrin.antalet Inves-
teringsvaruindustrin har väsentligt färre antal arbetare. Följaktligenett är
tjänstemannaandelen i integreradedenna byggindustri intetotalt påsett

likalångt investeringsvaruindustrins.när hög som
Tabellen antyder också viktig förklaring till denna skillnad. Omen man

inte kan mekanisera tillverkningen i sig relativt komplex produktav en
behövs hel del utbildad personal har för produktionsledningen som ansvar
och/eller produktionsplanering. Enligt tabellen gäller fördetta byggindu-

29-0509-
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på byggindustri, byggkon-tjänstemän olika funktioner i6.1 FördelningenTabell av
tjänste-investeringsvaruindustri1988, i totala antaletsultverksamhetoch procent av

man
Byggkon- Investe-Bygg-

ringsvaru-industri sultverk-
industrisamhet

32.0Tillverkning 65.4 5.4
9.11.7 3.1funktdirekta

63.6 2.3 22.6indirekta funkt
0.0 0.3funkt 0.2inducerande
0.3 4.4Inköp 2.0
0.2 3.4funkt 1.4direkta

1.0funkt 0.6 Iindirekta
12.5Försäljning 2.8 1.4
7.5funkt 2.4 0.7direkta
5.00.4 0.7indirekta funkt

24.35.9 71.9Utveckling
18.23.2 63.1funktdirekta

8.0 4.1funkt 2.6indirekta
0.8 2.0funkt 0.1inducerande

18.7Specialistfunkt 18.0 15.5

100.0100.0 100.0iTotalt, procent
32915117519190iantal

Källa: SFO, KFOSAF,

framgårinvesteringsvaruindustrin.for Däri lika hög gradintestrin men
har mångatillverkningsfunktionemaplanerandededetockså äratt som

välför åstadkommabyggindustrin. behövs bl.De etti atttjänstemän a.
byggarbetsplat-produktionsflöde till och inommaterial- ochfungerande

kapitalellerproduktionsstörningarblir konsekvensen ett stortAnnarssen.
produk-jämförelsevis fler ilnvesteringsvaruindustrin hari lager.bundet

funktioner.tionsledande
de tvåtjänstemannafördelningen mellaniskillnadenDen största

investerings-utrustning betraktastillverkarbranschgrupper somsomsom
utvecklandeförsäljande ochfinns dock i denäringslivför annatvaror

internationaliserad ärinvesteringsvaruindustrin ärfunktionerna. Då mer
försälj-särskilt planerardeförsäljningspersonalen,naturligtdet att som

väsentligt fler.ningen, är
tjänstemän sysselsättsinvesteringsvaruindustrinsfjärdedelHela aven

byggindustrin endastdetforskning. I ärutveckling ellerkonstruktion,med
medsysselsättshälften deemellertidOmfråga 6 procent. somavom

byggindustriföre-överfördes tillbyggkonsultverksamhetiarbeteliknande
itjänstemänandellika högdemfördet räckaskulle atttagen enge

utvecklingsfunktionerna.
byggkonsultföretagbyggindustriföretag ochmellan svenskaSamarbetet

verksam-integreradindikation sådanpåklarutlandsorder att enger enom
naturligtdärförkonkurrenskraftig. Det är antagainternationellt atthet är

företagsmässigtblikommerbyggsektorndelarbåda attdessa meratt av
i byggsektorn.internationell konkurrensutveckladvidintegrerade en mer

kunskapsinten-byggindustri ganskaintegreradeframstår dennaDå som en
påkomplexitet i arbetetfortfarandeindustrin. harDensiv del enav
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jämförtbyggarbetsplatsen inte kunnat mekaniseras särskilt medvälsom
investeringsvaruindustrin. specialister inom byggled-Det talar för ävenatt
ning bli rörliga för internationalisering-kan behöva internationellt attmer

företagsektorns skall kunna bli långtgående.en av
visar utbildningsintensitetema för inomTabell 6.2 teknikerna bygg- och

iinvesteringsvaruindustriema. teknikerandelen väl högDen totala såär
byggindustrin. universitets-Däremot andelen tekniker med eller hög-är

Återskoleexamen igen framstår byggindustrin i annorlundalägre. dock ett
ljus vi integrerar ihop den byggkonsultema. Byggkonsultbran-medom

nämligen 20 integreradschen har så hög andel En bygg-procent.en som
sektor exkl. bygghantverket skulle därför hamna högre andel hög-på en
skoletekniker för investeringsvaruindustrin.den gällerän som

Tabell 6.2 Utbildningsintensiteter för tekniker i vissa funktioner inom byggindustri
investeringsvaruindustri 1988, i i funktionenoch antal anställdaprocentav

Byggindustri lnvesteringsvaruind
Totalt Med högsk Totalt Med högsk

examen examen

Tillverkning
direkt 20.9 33.33 4 2 5
indirekt 50.5 5 8 29.5 2 9
inducerande 47.4 3 16.2 85 l

Inköp
direkt 5.0 20.458.0 1.8
indirekt 69.1 2.4 51.6 10.7

Försäljning
direkt 33.146.6 3.8 24
indirekt 61.2 14.1 60.9 l7 5

Utveckling
direkt 77.4 19.2 67.1 13.3
indirekt 12.6 70.862.5 31.6

91.1inducerande 50.0 60.1l l.l
Specialist-
funktioner 4.7 1.0 9.4 3.8

5.3 36.1Totalt 41.1 8.0

Källa: SAF, SFO, KFO

knappast märkligt förhållandeDetta är i beaktande byggnads-ett attav
industrins relativa lönenivå högre. därför, inteär Den har bara på arbe-
tarsidan sannolikt också beträffande haft relativtteknikerna, lättutan att
rekrytera välutbildade. Så framgår fallet i flestaär tabellen desom av
funktioner jämför med andelen tekniker i investeringsvaruindust-om
rin. Sistnämnda industri har dock förgenomgående högre andelar högsko-
lekategorierna i indirekta inducerandede och funktionerna exklusive den
tillverkande. civilingenjörer förI beaktande den långvariga bristen påav

industri föga förvånandedenna det just varit tillär det dessa nyckel-att
funktioner investeringsvaruindustrin allokerat sina bäst utbildadesom
tekniker.

Samtidigt kan konstateras byggindustrin efter kompletteringåter att
byggkonsultföretag specialiseratmed del sig konstruktionsarbe-påen som

skulle framstå med högre andel högskoletekniker investeringsva-änte en
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bygginduslriintegrerade tilldennaruindustrin. alltså påInget tyder att
kunskapskapi-underinvesterade ibyggföretagen skulleskillnad från vara
industrin.tillverkande Enjämfört motsvarande delar dental med av

innebärabyggföretageninternationalisering skulle kunnaintensifierad av
in iutvecklingsfunktioner integreras deutveckling större storamot atten

dåmöjlig samtidigt den snabbaste, ärochbyggkoncernerna. En väg, att
kontinen-byggkonsultföretag i Sverige eller påFöretagen köper delupp en

ten.
byggindustrins interna-inte självklartblir denna bakgrundDet attmot

utbildade bygg-stigande efterfrågan högrefor sig påtionalisering med en
ochbli fallet. Men skäletnadstekniker. Likväl bedöms detta är ett annat

höjainvesteringsvaruindustrin bedömts behövamedhar göra ävenatt att
Storföretag i branschernahögskoletekniker väsentligt. bådaintensitetsin

förordentligt 1990-talethögskoletekniker påsannolikt öka andelenmåste
konkurrenskraftiga basis kunskapsbase-påbli internationelltkunnaatt av

valuta.i för värderad svenskfördelar stället lågtrade en
högskoleutbildade vid interna-kategorinintressantaandraDen som en

Till skillnadefterfrågadebli ekonomerna.tionalisering tänkas ärkan mer
eftersomför sigbyggindustrin betraktasfallet tekniker härfrån med kan

utförföljd de arbe-ekonomanvändning inte ärbyggkonsulternas atten av
byggföretagen. Tabell 6.3funktioner inomalternativt iskulle legatten som

ha många ekonomer. Det äri funktioner brukarrelationstalen de somger
investeringsvaruindustrin högre ekono-hargenomgående drag attett en

byggindustrinsrelativa skillnaden tilldenmintensitet. Vidare gäller att
högskoleutbildadeför ekonomer.nackdel är större

byggindustrivissa funktioner inomUtbildningsintensiteter för ekonomer i6.3Tabell
i funktionen1988, i antal anställdainvesteringsvaruindustrioch procentav

InvesteringsvaruindByggindustri
Totalt Med högskMed högskTotalt

examenexamen

Inköp
9.3 0.8funkt 4.2 0.0direkta
9.6 4.20.8indirekta funkt 1.6

Försäljning
1.36.3funkt 0.7direkta 4.6

8.2 4.33.5indirekta funkt 3.5
24.1 6.6Specialistfunkt 3.017.7

1.80.7 7.54.2Totalt

Källa: KFOSAF, SFO,

bliförutsättningar såbyggföretagen harnaturlig. Om attSlutsatsen är
produktionsbas vä-utländskakonkurrenskraftiga derasinternationellt att

efterfrågan påordentligsvenska kommerrelativt densentligt ökar en
bygg-förutsätter dockutvecklas. slutsatsDenna atthögskoleekonomer att

huvudkontorsfunktioner-ekonomintensivaförläggaväljer deföretagen att
Sverige.ina

byggindu-integreradedenSammanfattningsvis kan alltså konstateras att
förutsättningardärmed harkunskapsintensiv den ut-och attstrin är att

fraktainteEftersom kanindustri. dennettoexporterande uttillvecklas en
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inte omfattande försina blir emellertid handelsvolymen såprodukter som
investeringsvaruindustrin.exempelvis Tjänsterna kommer kunnaattsom

tjänsterbyggföretagen från liknande i dag erbjudssäljas från härrör som
byggkonsultföretag utvecklings-företag från inhemska dvs. ochsamma -

tjänsteexport frånkonstruktionsarbete. Därtill kommer del svenskaen
byggledning materialhantering.specialister och Dennapå exportsenare

villiga iförutsätter specialisterna antal ochdock är större änatt att nu
perioder vistas Resultatet utvecklings-på byggorten. ochunder längre av

konstruktionsarbete enklare sända till andra länder.är att ut
nettoexpoitexpansion dylika byggtjänster skulle döma de talEn attav av

för betyda relativt efterfråge-visats byggkonsultsektom kunna storensom
framstårökning högskoleutbildade tekniker. Därmed också de behovs-på

för tillverkningsindustrin för fallet "optimistisk fömyel-tal som angavs
alltförsestrategi för långsamlåga. En utbyggnad desnarastsom av

högskolenivån elimineratekniska utbildningarna på skulle hota delatt en
från kunskapsintensiva tillverk-potentiell delar enderanettoexport av

ningsindustrin byggnadsindustrin. den förra fåreller I mån de stryka på
byggindu-foten också sysselsättningen arbetare medandrabbar detta av

kontinuerligt särskiltstrin kan tänkas mycketknappast exporteraatt pro-
arbetarsidan.duktionsarbete på

inte medtagits.analyser har byggnadshantverket Skälet dendessa ärI att
påtagligt internationalisering-inte berörs särskiltdelen byggsektorn avav

förnäringen. byggsektorn producerarDet är renten gren av somen av
förtjänarregionala marknader. avslutande kommentar denlokala eller En

befolkningsutvecklingen blireftersom påverkasdock den av som annor-
jämfört bevarandestrategin.förnyelsestrategin med Under loppetlunda i

invandrare till svensk arbetsmarknad bli1990-talet kommer antalet attav
förnyelstrategins Sverige. familjemed-fler i Medhundraett tusenpar

jämförasskillnaden i befolkning mellan strategiemadärmedlemmar kan
Malmös storlek.med stad drygten av

återverkningarnaturligtvis få sina bygghantverket,kommer påDetta att
kanVibyggsektorn helhet. räkna med ganskaockså på som enmen

acceleration i med detta sammanhängan-avsevärd bostadsbyggandet och
relativt medförainfrastruktur till läget på l980-talet. Detta kommerde att

byggnadstekniker i inklu-efterfrågan alla delar byggsektorn,ökad på aven
sive Sistnämnda del byggsektorn sysselsattebyggnadshantverket. näs-av

enligt KFO-statistiken. Efter-tekniker 1988 SAF-, SFO- och1400 årtan
därtillmindre företag finns i byggnadshantverket kan kommamångasom

från småföretag inte anslutna till arbetsgi-ytterligare tekniker dessaärsom
tekniker,varorganisationer. sig alltså betydande antalDet rättrör ettom

fackskolor.utbildning från gymnasier, institut ochhuvudsakligen med
förvänta efter-förnyelsestrategi kan vi bygghantverketsUnder attossen

mellaningenjörerbli riktad framför alltfrågeexpansion kommer motatt
Byggindustrin övrigtgymnasieingenjörer. i kommer nämntsoch attsom

relativt högskoleutbildade ingenjörersin efterfrågan påöka mest m. m.
högskoleutbildade ekonomer.samt
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internationaliseringuppdragssektornsBetydelsen av
helhet del privataKapitel visade uppdragssektorn den det2 att som var av

utbildningsintensiteterna.uppvisade de högsta Detnäringslivet är ensom
därför tjänstesektornförhållandevis och den delsektor är stor av somsom

högutbildade. vidare varitDet har sektormånga deabsorberar somenav
tillväxt. visatsimponerande Såsom Indust-ganskakännetecknats avav en

obetydlig varit tillväxttillväxten till icke del ärvddockriverket har en -
tredjedelar från avknoppningarinemot härstammattill tvåden har av

industrins företag.inomverksamheter
haft sinexpansion har näraByggkonsulternas antyttssom ovan an-

arbetsuppgif-eller åtminstone avlänkadetill avknoppade enheterknytning
inte vidarebyggföretagen. Byggkonsultverksamheten berörsfrånter ne-

inom tillfem uppdragssektorn anknyter tvåövriga branscher näradan. Av
nyckelfunktionertillverkningsindustrins egentliga tekniker-ärde somav

datacentral-teknisk uppdragsverksamhet delsintensiva. delsDet är annan
utförligtADB-verksamhet. De skall beröras något ändrift och merannan

ekonomintensiva intensivaellerbranscherna ärde resterande tre mersom
akademikerutbildningar. Till sistnämnda Juridiskde räknas li andra tre

administra-2 Uppdragsverksamhetuppdragsverksamhet,och kameral av
Övrig leasing.organisatorisk 3 uppdragsverksamhet ochtiv och samtart

arbetsgivar-enligt användateknisk uppdragsverksamhet denärAnnan
efterkonsultbranschen byggkonsultverksamhetenstatistiken den största

tjänstemän. fem tekniker ochNära12000 sysselsatta ärmed nära tusen
från universitetminst och högsko-dessa har grundexamentolv hundra av

teknikerna i tekniska uppdragsverk-högskoleutbildade dendelor. Medan
branschens teknikerkår motsvarandelägre andel änsamheten utgör aven

for-förhållandena beträffande deför byggkonsulterna är tvärtomandel
forskarutbildade i teknisksysselsattaskarutbildade. hundratalet ärDrygt

tillverkningsindustrins betydandeinom områden. Dettakonsulting är ett
sjättedel forskarutbildadeframgår allavilket de utgörantal att en avav

tillverkningsindustrin.tjänstesektor industrin utanföri privat ochtekniker
ungefär 10 mångatekniska konsultbranschen sysselsätter såDen procent

tillverkningsindustrin.forskarutbildade helasom
fram relativt fåfram till mitten 1980-talet lyckatsSverige hade av

tjänsteföretag mark-med någon storlek ochinternationellt verksamma
flerauppvisade undantagen ärnadsdiversifiering. två områdenDe som av

byggkonsultverksamhet. Båda områdenasochteknisk konsultverksamhet
inomhjälp kunskaper byggtsföretag utvecklats medhar som uppav

industriföretag.relateradepersonellt nära
sintjänsteföretagen kunna bäradockI dag är stora att egennog upp

förnyelsestrategiexpansion. erhåller de svenskainternationella Under en
iinhemska konsultföretaglika konkurrensvillkor medkonsultföretagen

kunskapsintensitet och godavarje tanke på deras högaEG-land. Med
interna-flera betyda ökadtekniska försprång inom områden bör detta en

konsulting vidare förutsättning-tillväxt. teknisktionalisering och Inom är
finansielltfrån relativtför verksamheten ochgoda bygga storatt enarna

frånFörädlingsvärdeandelen utländska kon-basverksamhet.stark svensk
jämfört tjänstesek-förhållandevis mindre med andra delarkantor avvara

finans- transportsektorerna.ochtorn, ex.



135

komparativaföljer Sveriges låga kostna-detta exploateringAv att en av
der utbildningskrävande produktion också kan ske i teknisk konsult-på

därförVid konkurrensöppnande EG bör konsek-verksamhet. ett gentemot
bli branschens efterfrågan tekniker, särskilt högskoletekni-påattvensen

stiger ordentligt. potentiellt omfattande teknikerbehovet frånker, Det
tillverkningsindustri, enligtbyggindustri byggkonsultverksamhetsamt an-

förnyelsestrateginbakom späds således troligen icketagandena på med ett
föraktligt frånantal nämnda bransch.

datacentraldrift ochteknikerintensiva konsultbranschenDen andra var
betecknasenkelhets skull skall denADB-verksamhet. För somannan

enligt argetsgivarstatistikensysselsätterdatakonsultbranschen. Branschen
underskattning med hänsynklartjänstemän, vilket torde10000 envaraca

organisationsgrad i deldennauppgifter företagens lågatill vissa avom
teknikerutbildade och bran-två ärkonsultverksamheten. Knappt tusen

från uni-ADB-utbildadeekonombakgrund.medganska mångaschen har
tjänstemännen.blandbetydandeversiteten torde utgöra gruppen

industrin.tilldelvis derivativ verksamhetDatakonsultbranschen är en
haft affars-datakonsultföretaget harför närvarande störstaDet somex.

företagendataavdelningar isymbios de störrei direkt medidé arbetaatt
såltdelägarkonstellationer. har sedanFöretageni olikavilka knoppats av

till marknadenindustrimoderföretagen ocksåtilldatatjänster tillbaka men
i stort.

riktigtemellertid få lyckadeuppvisar exempel påDatakonsultbranschen
isig Nordenföretag lyckats har etableratinternationaliseringar. De som

Fortfarande dock dei bärland Nordeuropa.och något enstaka annat
utlandssatsningarna.svenska delarna upp

framtida potentialdatakonsultbranschensBedömningen expor-somav
fördärför mindre optimistisk motsvarandeblir änoch nettoexportörtör

datakonsultingkonsulting. Sannoliktteknisk ärbyggkonsulting och annan
lokalheltdelar måste bygga påtillverksamhet stora annanenen som

genomfördareferenser tillinte lämnas välkanBl.a.marknadsnärvaro.
konsult-vis inom nämnda andradeprojekt i länder påandra samma som
troligeninternationaliseringDatakonsultföretagens måstebranscherna.

utbyggnad utlandsbaser ärfinanssektorn bygga påungefär i somavensom
industri-svenskai internationellt verksammatill verksamheter deknutna

konsultingförutsträckningföretagen. vidare i änmåste störreDe annan
specialister.lokalt rekryteradeanvända

i datakon-teknikerdärför tillväxten i antaletblirSlutsatsen att m.m.
framöver kommerunder ganska många årsultbranschen styrasatt mer av

till data-möjligheternainhemska marknadens behovden än export avav
utlandsetableringar.konsulttjänster och

Övriga tekniker8001988inom uppdragssektorn hadebranschertre ca
Slut-500 tjänstemän.arbetsgivarstatistiken totalt l7enligtsysselsatta av

från knappastdessagiven. Teknikerbehovet ärdärför ganskaärsatsen av
bedömningarna detväsentligt påverkarstorleksordningen detden att av

i framtiden.teknikerbehovettotala
Därtill kommer3 000.eller drygtdäremot större ettAntalet ekonomer är

juridiska, beteende-akademikerutbildade inom bl.antal andraavsevärt a.
och kulturvetenskaperna.
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Enligt kapitel 5 betydde strukturförnyelsen tillverkningsindustrinav
inte så markant ökat behov ekonomer omöjligtdet verkadeett att attav
tillfredsställa efter de utbyggnader skett ekonomlinjerna. Vadsom av som
skulle kunna kullkasta denna slutsats den privata offentligaochvore om
tjänstesektorn skulle ikomma högre tidigare.växa avsevärt takt änatt en
De konsultbranscherna här nämnts har ekonombehov itre ettsom som
detta sammanhang inte kan obetydligt.anses vara

Huruvida de dessutom kan tänkas i accelereradväxa takt på 1990-en
talet kan däremot inte hittillsvarandebedömas. Redan i tillväxttakt deras

emellertid medförakommer ökat ekonombehov. historiskaDeras efter-att
frågan har resulterat i hälften deras ekonomer universi-nära haratt av en

Sannolikt i efterfrågandag omorienteradär än detetsexamen. motmer
universitetsutbildade. Alltså varje ökning efterfrågan frånkan dessa treav
konsultbranscher föranleda ganska rekryteringsbehov civileko-ett stort av

d.nomer o.
Sammanfattningsvis tyder genomgången uppdragssektorn på "ris-attav

industrinsken behovssynvinkel för tillskott i efterfrågan påsett ettur
tekniker från påtaglig.denna sektor Teknikemaär där många ochär

uppdragssektornrelativt utbildade.högt Enligt 1985FoB sysselsatte hela
omkring 12000 högskoleutbildningmed från teknikerområdenapersoner

10000 civilingenjörer,än tekniska forskare.naturvetare,varav mer var
Tillverkningsindustrins höskoletekniker bara omkring dubbelt såvar

förmånga båda kategorierna. En accelererad tillväxt i uppdragssektorn
därför tillverkningsindustrinkan lätt dränera på ganska teknikermånga

inte examinationen fångar dylik accelerations konsekvenser påom upp en
teknikerefterfrågan.

Under optimistisk förnyelsestrategi får tekniskbåde konsultingen s.
och byggkonsulting förutsättningar förbättre Sverigesexploatera lågaatt
komparativa för kunskapsintensivkostnader möjlighe-verksamhet genom

till tjänsteexportökad till och etablering inom VidareEG. innebarterna
alternativdetta ordentlig inträffarmarknadsöppning för EG, ochatt en

därmed Sverige, i öststaterna. Med tanke på öststaternas behov kan detta
förväntas tillleda ganska avsevärda volymer tjänster frånuppköp dessaav
båda delar uppdragssektorn. intemationalisera-Här torde de redan välav

konsultföretagende svenska kunna expansionsvolym förut-erövra storen
tillräckligtde kan rekrytera många tekniker.svenska Alltså börsatt att ett

tillskottganska till teknikerbehovet från tillverkningsindustrinstort upp-
frånkomma konsultsektorn helhet, säskilt för universitets- och hög-som

skoleutbildade tekniker forskare.och
Ekonomefterfrågan svårare tjänsteföretagensär dels äratt grepp om,

efterfrågan till sin karaktär lokal nationell, dels har Sverige ännumer -
inga riktigt internationaliserade företag.väl Huruvida de berörda delarna

uppdragssektorn vinnereller volym vid konkurrensöppningtapparav en
EG därför inte lätt bedöma. inteär Det lättärmot att att vetaex. om

storföretag fortsättersvenska tjänster frånköpa revisionsfir-svenskaatt
kontinentala företagenseller blirnär svenska bas allt mindre relativtmor

den utländska. Om konkurrensöppningen föranleder svensk nettoex-en
dylika tjänster däremot ekonomefterfråganstår det klart tillport attav

betydligt hälften kommer riktad utbildade frånän uni-att motmer vara
versitet och högskolor.
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Betydelsen internationaliseringtransportsektornsav
Samfárdseln sysselsatte totalt 3800 höskoleutbildade med utbildningca
från teknikområdet år 1985 och 3 200 från AES-utbildningar. Beträffande
de högutbildade tjänstemännen dominerar två delar transportsektornav
över de Luftfartandra. och flygplatstjänster denär delen och spedi-ena
tion, mäkleri fraktkontrolloch den andra. förstnämndaDen sektorn har
emellertid hel del anställda inom offentligaden sektorn varför sifferre-en
dovisningen i den här använda arbetsgivarstatistiken inte rättvisande.är
Vidare ingår många småföretag inte organiseradeär inom de tresom
arbetsgivarorganisationerna. Sjöfarten har därutöver utlandsregistrerade
fartyg med svenska sjöbefál.

Mot denna bakgrund kan egentligen inte mycket beträffandesägas tran-
sportsektorns framtida utveckling tekniker- och ekonombehoven. Där-av

finns del säga hur optimistisk förnyelsestrategi"emot atten om en
påverkar sektorns allmänna produktions- och konkurrensbetingelser.

Enligt figur 5.2 kommer EGs reformer föranleda betydande han-att en
delsintensifiering inom redan utrikeshandlande industrier samtm. m. en
ordentlig handelsutvidgning inom industri tjänstesektorn.och Följden blir

utrikeshandelns volym relativt inrikeshandelnatt kommer betyd-växaatt
ligt 1990-talet. Vidarepå kommer vissa relativa förskjutningar handelnav

ske. förskjutningEn sammanhänger med väl integreratatt Europaatt ett
kan arbeta med minskad lagerhållning och godsflöden.tätare Detta kom-

fraktslag kan gå frekvensmed finmaskighetatt och imer gynna som
dvs. lastbils- flygtransporteroch relativt järnvägs-oitssystemen och sjö-

En konsekvens är transportflödenatransporter. kommerattannan att
förskjutas från godstransporter till informationstransporter.ochperson-

Följaktligen kommer hela transportsektorn ökadeatt tran-gynnas av
sportbehov under 1990-talet. Vi måste dock skilja mellan effekter på kort
sikt effekteroch siktpå lång mellan olika transportbranscher. På kortsamt
sikt finns det skäl talar för det uppstår överkapacitetatt påsom en
utbudssidan direkt konsekvens avvecklingen rådande regle-som en av av
ringar mellan länder. Lastbilar, flygplan förgår närvarande tommam.m.

de marknadsuppdelningar fram.reglerats När regleringarnapga. som av-
vecklats fråneller övergått nationell nivå till Europanivå kommer det
troligen finnas ledig volym för absorbera efterfrågeex-att årsatt ett trepar,
pansion. främstDetta gäller inom lastbilsnäringen flyget.och kanske

De två transportnäringar kommer relativ efterfråge-möta störstattsom
ökning sikt lastbils-på flygtransportnäringarna.är och Framför allt kom-

de korta över gränserna blomstra närliggan-transporterna närmer att upp
nationellade marknader integreras ihop till bli interregionala till sinatt

karaktär. Gränshandeln kommer förutvecklas snabbt rad tidigareatt en
måttligt internationella tjänster.och Regionalflyget kommer växaattvaror

geografiska, demografiskanär och ekonomiska drivkrafter natio-ersätter
nella regleringar bestämningsgrund för flygets nod- och nätsystem.som

Mycket förtalar transportvolymökningarna kommeratt stigan-att ge en
de komplexitet i Det itorde allmänhettransportsystemen. komma att
ställa krav på högre utbildad inte minstpersonal, vad gäller språkkunska-

logistik.och Vidare kommer speditions- och mäkleriverksamhetenper att
ordentlig skjuts i efterfrågan köparenär transport-tjänster fåren av
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hjälpservicenivå behöverochvälja efter kostnad ochmöjligheterstörre att
träffa valet.med att

transportfö-utländskahuruvida svenska ellersig inte bedömasDet låter
följerkonkurrensöppningdenmarknadsandelarvinner somretag genom

marknadsandelarvinnaSannolikt det lättareförnyelsestrategin. är attav
detlastbilsnäringen. stårDäremotsjöfarten ellerinomflygetinom än

vinner påentydigtmäkleriverksamhetspeditions- ochganska klart att mer
iverksamhetenmedhar görakonkurrensöppnandet. Det storaattatt som

kompliceradredan hartransportköparnabedrivas näradelar måste en
skalleuropeiska marknadenmindre komplex deninte blir närlogistik som

speditionsföretagen ärsvenskaDeomstruktureras.integreras och stora
för den övergång-datoriserade klarainternationaliserade ochredan väl att

väl.en
kvantitativt belysas. Där-inteförändringarna alltsåkanpersonellaDe

sammansättning bor-arbetskraftensanalysovanståendeföljer attemot av
följdutbildadeförskjutning högreordentligganskade mot avsom enen

Sveriges kompara-påstrukturenefterfrågeförskjutningarnasåväl som av
föreliggerför följande slutsats. Dettalarfördelar. Dettaochtiva kostnader

tekniker ekonomer kommerfler ochför atti framtidenriskstörre atten
tillverkningsindustrins behovs-frånmindre chans settefterfrågas denän

delfrigörakommertill transportsektornfinnsperspektiv attatt ensom
kategorier.inompersonal samma

internationaliseringFinanssektomsBetydelsen av
verk-försäkringsbranschernaochbank- samtbestårFinanssektorn enav

arbetsgivarsta-finanssektor.övrig Denbetecknasbrukarsamhet somsom
vilket uteslutersistnämnda sektoromfattar enbartanvändstistik härsom

helhet.finanssektornkvantitativ analysdjupare somaven
i finanssek-anställdahögskoleteknikertusentaletomkringEnbart var

omfattning tyderlitenrelativttotalt harsektornFoB. Då1985torn en
fåri framtidendecelerationacceleration ellereventuelladessdetta på att

tekniker.för behovetbetydelselitenganska aven
kapi-framgåttAES-områdetfrånhögskoleutbildadeAntalet avvar som

ekonomiskhälften med10000eller drygtbetydligt störretel 2 varav
tillverkningsindustrins ekono-tredjedelutbildning. Detta motsvarar aven

denomfattandeekonomanvändning så attFinanssektomsAlltså ärmer.
framtidenimöjligheterindustrinspåverkan pådirekt attfåtänkaskan en

ekonomer.rekrytera
påtagligt be-hittills varitexpansion harinternationellaFinanssektoms

länderregleringar i andravalutareglering och desvensk somgränsad av
l980-tal.1970- ochskiftet mellantillframgälldeundantagnästan utan

utbyggnaderfinansföretagenssvenskadecenniet har dedetUnder senaste
snabbaindustriföretagensmedsammanhängtregel närautomlands som

lokalframväxtenmindrei mån,och,expansioninternationella av en
deFörtill utlandssvenskar.finanstjänsterpersonligainriktad påmarknad

räcktbankernasvenskainte de störstaföretagen harsvenskastörsta ens
ofta fåttstorföretagsvenskaaffärer med dessadärför vid störrehartill. De
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komplementär till intemationaliserade brittiska,operera som mer
schweiziska banker.m.

Möjligheterna för svenska storbanker och försäkringsföretagstörre att
till sig iväxa volym och därmed klara de industriföretagensäven störreav

finansierings- försäkringstjänsteroch ökar i vidprincip EG-öppning.en
Det behöver dock inte innebära faktisktde förmår och interna-att växaatt
tionalisera sig så snabbt detta kan bli realitet. l betydandeatt graden
kommer detta bestämmas den nordiska marknadenatt börjarav attom

integreras.snabbt Det skulle möjliggöra för de nordiska fmansföretagen
bredda sin förbasatt EG-relationernanär tillåter,att så internatio-senare,

nalisera sig vidare. l denna studie vi inteskall ställning till dettata ärom
realistiskt eller Det räcker inkorporeramed möjligheten del iatt som en
den optimistiska förnyelsestrategin i syfte något ytterligare disku-s. att

tänkbara konsekvenser för efterfrågantera på högskoleutbildade.
Vid diskussionerna byggsektorns förutsättningar intemationali-attom

hävdades det vissa funktioner kommeratt bära interna-seras attvar som
tionaliseringen. Nyckelpersonerna inom funktionerdessa måste själva

rörligaganska över gränserna och den teknik eller kunskap devara använ-
sigder för skapa konkurrensförsprång måsteatt kunna bäras demav av

själva eller materiella media. förDet hölls troligt dessa funktionerav att
skulle komma bli de redan existerade i svenskatt byggkonsultverk-som
samhet.

liknandeEtt kan tillämpas på banksektorn i förhållande tillresonemang
övrig finanssektor, sistnämndaäven isektor Sverige inte alls har delom en

funktionerde redan väl intemationaliseradeär i bankerna. Låtav som oss
därför djuparenågot studera arbetskraftsanvändningen i övrig finanssek-
tor.

arbetsgivarstatistikenl tjänstemän3000är sysselsatta i denna sek-ca
åter klar underskattningtorn, totalantalet. En sjättedel tjänste-en av av

männen har ekonomisk utbildning vilket är två och halv gånger såen en
hög intensitet i tillverkningsindustrin. Nästan 40 övrigsom procent av
finanssektors ekonomer har akademisk vilket jämbördigtär medexamen
industrins andel.

Anmärkningsvärt övriga finanssektorär dennaatt är mycket tekniker-
intensiv. självaI verket denär samlade teknikerintensiteten l6.5 procent
ungefär lika hög den samlade ekonomintensiteten 17.4 procent.som
Dessutom teknikernautgör med högskoleutbildning högre andelen av
teknikerkåren 45 procent än förmotsvarande andel ekonomema. Det är
sannolikt de finansfunktioner spjälkats frånatt bankerna tillsom av sepa-

specialiserade företag harrata, ganska hög grad datorisering meden av
ganska komplex mjukvarusida. Detta skulle kunna delvis förklara den
jämförelsevis användningen tekniker.stora av

Om tänker internationalisering bankerna beträffande deoss en av
funktioner rikligtär representerade i övrig finanssektor är det ocksåsom
möjligt vilkasäga något konsekvenseratt detta kan för banksektomsom
efterfrågan på högskoletekniker och -ekonomer l990-talet.på Två altema-
tiv kan tänkas.

I det fallet mäktar inte de svenska bankerna med konkur-mötaena att
från och intemationaliseradestörre bättre utländska banker.rensen För-
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i bankkontorenkonkurrenskraft då inte rörelsendrabbarlusten uteav
tekniker- ochSådanaberörts.liknande demverksamheterutan som nyss

kompense-inte kunnakommer såledesekonomintensiva verksamheter att
volymvinster utländskaSverige påi medvolymförluster marknadenpåra

svenskutlandsbanker erövratbehöver dehellermarknader. Inte som
tjänster iproduktionsin dessasärskilt delförläggavolym stor avaven

intemationaliseringen medför alltblir konsekvensenSverige. Alltså att en,
itekniker sådanaefterfrågan och ekonomerpålika, minskandeannat

förnyelsestrateginsemellertid kompenseraskanfunktioner. Detta attav
efterfrågan i sådanatill högre landeti BNP/capita ledertillväxthögre aven

tjänster.
verkligen svenska bankerna mötaalternativet förmår deandra attI det

blirtillräcklig konkurrenskraft. resulta-Dåkonkurrensöppningen med en
resultatstiger kvicktekonombehovettekniker- ochbåde ettatt avtet som

viavia dotterbolag eller på sättdelvis utländskatjänsteexpon,ökad annat
bankföretag.associerade

till ståndutveckling kan kommaliknandefinns skälDet att tro att en
försäkringsförmedlande verksamhetenförsäkringssektorn. Denföräven

försäkringsåtagandevolymefterfrågan. deBlandtill sinberörs knappast
återförsäkringsdelar-skilja liv-, sak- ochmellankanverksamheterna man

Återförsäkringsdelen internationaliserad deli hög gradredanär avenna.
medframgångsrika svenska företagfinns ocksåförsäkringssektorn. Här

utbildningstät deli ganskainom EG och USA. Det ärrörelser aven
möj-utlandsexpansion,accelereradinnebäraskullebranschen. Det att en

efterfrågan påfå till följd ökadförnyelsestrategi, skulleliggjord enav en
för-jurister,samhällsvetare,främst ekonomer,högskoleutbildade, kanske

säkringsmatematiker d.o.
försäk-iinternationaliseradvälSakförsäkringsrörelsen ocksåär ett av

flera dedelvis också inischer,inom intressantaringsbolagen samt, av
försäk-fleraavregleringen valutan harbolagen. Genomandra större av

Livförsäkrings-internationaliserat sina placeringar.ringsbolag dessutom
reformer.EGssist minst påverkasochderörelserna torde avvara som

finanssektorns ökade konkurrens-blitorde slutsatsenSammantaget att
efterfråge-förnyelsestrategi leda till dess snabbakanunderutsatthet atten
väl företa-beroende på hureller accelererarför dämpastillväxt ekonomer

konkurrens-specialiserade tjänster. Mycketkonkurrera medkan avgen
integrerats i da-tjänster på den kunskapför dessakraften beror som
god konkurrens-specialister. Uppbyggnadentamjukvara och hos av en

teknikeranvändning ochi hand med ökadsannolikt handkraft går aven
tillverkningsindu-finnashär medfall skulleADB-specialister. I så även en

framtidens tekniker.källastrin konkurrerande om

Slutsatser
sannoliktvid handen desstjänstesektornprivatadenAnalyserna attgerav

EG ellerkonkurrensöppning de ärärviddelarstarkaste gentemot somen
delar konsultsektorn ärteknikerintensiva. delbli Enganskahåller på att av

tillverkningsindu-företag inom enderaproducerandeintegrerade medväl
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strin eller byggnadsindustrin. får vid förnyelsestrategi möjligheterDe en
utvecklas kraft väsentligt utvidgad närmarknad.på Enatt av egen en

möjlighetsådan leder troligen till konsultföretagen industriföreta-ochatt
siktpå kommer fjärma sig frånendera varandra och normalaattgen

kundrelationer i internationaliserad ägarmässigtmarknad eller knytasen
för Förbättranärmare varandra betingelserna inför internationalise-att en

ring verksamheten. Konkurrensen högskoleutbildade tekniker kom-av om
vidare flerskärpas teknikerintensiva sektorer kan expanderaatt attmer av

sin ochexport nettoexport.
I allmänhet funktionernaär det de komplexa kombina-som gynnas av

tionen internationell konkurrens, EGs vidgade interna marknad samtav
Äventeknisk utveckling. i inom tjänstenäringende sektorer eko-ärsom

nomintensiva eller siganvänder andra akademiker leder den teknologi-av
ska utvecklingen och efter konkurrensförsprång tillsträvan tekniker-att
krävande datororienterade arbetsuppgifter fåroch ökande betydelse.en

för förDetta talar öppnandet utländsk i tjänstesektornkonkurrensatt
i den skyddade industrin kommer intensifiera dessasamt snarast att

sektorers teknikeranvändning. Det gäller i synnerhet de högskoleutbilda-
Även betydandede. dessa sektorer kan komma blisammantaget attom

nettoimportörer finns riskdet klar de ändå kommer späda påatt atten
tillverkningsindustrins teknikerefterfrágan. riskDenna förefaller i varje
fall förden chans denna industri finns frigörstörre än till deattvara som
tekniker.

Ekonomefterfrågan ställning till, i tjänste-är nämnts svårare att tasom
sektorn huvudsakligen den bristfälliga statistiken. Om tjänstesek-merpga

tillutvecklas kommer detta föranledanettoexportör mins-torn atten en
kad relativ för tillverkningsindustrin. Detta i fallkommer sånettoexport

medföra ekonomefterfrågan,ökad allt lika. Men det går inteatt annaten
tjänstesektornhuruvidaavgöra helhet kan bli särskiltatt storsom en

den alls blieller kan det. Detnettoexportör talar mot attens om som
handeln tjänster fårmed huvud särskiltöver volym siktpåtaget storen en

till två konjunkturcykler tjänsternaär måste bäras medierattav en av som
material människor. främstutgörs eller Det förra,är de varuburnaav

tjänsterna omfattning i utrikeshandeln.kan Sverige har emel-storsom
lertid inteännu utvecklat särskilt tjänsteföretagstora exporterarsom varu-
burna tjänster.





143

Sammanfattning7 och slutsatser

Syftet varit visamed denna har den centrala betydelse kun-rapport att
skapsbildningen för förnyelsehar åstadkomma snabbare strukturellatt en

näringslivet och, i tillverkningsindustrin. Industrifokuse-synnerhet,av
ringen inriktningenhar metodvalet och särskilt behandla destyrt mot att
högskoleutbildade teknikernas ioch, andra hand ekonomemas betydelse.

högskoleutbildadesDe nyckelroll
Användningen i olika näringslivetkunskap delar givetvis inteärav av
begränsad till utförs universitets-det arbete de och högskoleutbil-som av

Ändådade. finns i flestaKraven på ökade kunskaper de yrken. måste
innehadenna utbildade avgörande del avanceradgrupp av en av en

ekonomis samlade kunskapskapital. Så blir åtminstone fallet utbild-om
ningsnivå -inriktning varit till näringslivets efterfråganoch väl avpassade

fungeratoch varje del utbildningssystemet i sin filtreringväl deom av av
begåvningar intressen. kan nämligenstuderandes och Då det deantas att

i studier universitetextraår lagts på och högskolor väl kompen-som ner
för sig.den högre lönekostnad de för med många näringsli-I delarserar av

fungerar högskoleutbildadede nyckelpersoner vilkas insatservet utansom
företagen inte fungera.kan

möjligheternaJust längden utbildningen förutse efterfrå-på gör att att
olikapå högskoleutbildade förutspåbegränsade. ekonominsär Attgan mer

samlade behov fem år civilingenjörer elektronikinrikt-medt.ex.om av
ning ingen uppgift.lätt Investeringar utbildningär i högre dessutomär
förknippade med slags acceleratorverkan materiella investe-samma som
ringar. Det betyder utbildningsnivåhögre betraktas, destoatt som
kraftigare svängningar ikan allmänhet förvänta sig i efterfrågan påman
utbildade från nivå.denna för universitets-Marknaderna och högskoleut-
bildade därför besitta flexibilitetmåste hög förgrad dessa sväng-atten av
ningar skall kunna allvarligare för ekonomiskadenutanpareras men
utvecklingen.

naturligtvis inteDet rimligt utbudssidan universitetär dvs. ochatt
högskolor skall för flexibilitet. årliga tillskottethela behovet Detsvara av

examinerade relativt litet jämförtär med antalet redan yrkesverk-av
Erfarenheterna från diversifierad ekonomioch denstorsamma. en som

amerikanska visar dock i sina studievalde studerande mycketatt svarar



144

ameri-imöjligt beror denblirmarknadsförändringar. detAttflexibelt på
utbild-högreantalet leverantörerpåekonomin inte endastkanska att av

ochdiversiñeradtilldetta skaparmöjlighetDenning är stort. ensom
denmotverkasväl kunnamycketutbildningsinriktning skulleflexibel av

studerandeantaletjämförelsevis mycket större samtefterfrågan, dethögre
i ställetekonomis utveckling. Det äröverblickasvårigheterna storatt enav

studierfinansieringen högreochflexibilitetinreläroanstalternas somav
tidigaresåvälstuderande, ungdomaregenskap. Dedenna yr-somger

ochbeslutsfattandetdelföretagen har störrekesverksamma, samt aven
utbildningsbesluten.föransvaret

centralplaneringsin högre gradfårsvenskadetEtt system avgenomsom
Vidareutbildningar.högreinom mångakapacitetsförändringartrögare

till-universitetsorganochstudiefinansieringen studenter attbringar inte
studieinriktning ledervissarbetsmöjligheterframtidaräckligt beakta de en

förlita sig påi grad måsteSverige högre attblirtill. Konsekvensen att
tillgodoses:flexibilitetbehovet av

för redankorttidskurserorganiseradeoch snabbarebättre m. m.av
yrkesarbetande

yrkesarbetandeför redanarbetsmarknadenrörlighet påhögreav en
utbildningssystemetnivåer ifrån lägrestuderande redandeattav

sinavälja i enlighet medyrkesmöjligheter och kanframtidaförutserbättre
påbättremyndigheterna äri sin attförutsätterbedömningar. Det atttur

arbetslivsförändringarframtidaförutse
övermeritera-i deanvänds arbeten ärtillfälligtutbildadede högreatt

efterfrágeöverskottföreligger och närtvärtomutbudsöverskottförde när
flexibilitet hosorganisatoriskbetydandeförutsätterföreligger. Detta en

efterfrågeöverskott.långvarigatidersärskilt imyndigheterföretag och av
ställahögutbildadeberedvillighet hos dedet attförutsätterVidare omen

förväntningar.sina
verkli-förstnämnda kraventyder på deingentingfinns att treDet som
utbild-dimensioneringenErfarenhetsmässigt haruppfyllda.är avex.gen
tekni-högskoleutbildadeindustrins behovskall tillgodoseningarna avsom

underdi-kronisktsigvisatutbildningen yrkesarbetareker samt varaav
undernågra årdecennier. Endastfyrapraktisktundermensionerade taget

Slut-efterfrågeunderskott.kännetecknatshar1970-taletdelen avavsenare
åtminsto-korrigerande åtgärdernavidtagnamyndigheternaligen har de av

univer-behovensystematiskt underskattasigvisatteknikersidanpå avne
elleri försöktroligenhögskoleutbildningar,och attsitets- resurserspara

den högreförläggningentillfördelningsmål knutnaregionalatillgodose av
teknikerbristperioderIndustriföretagen har underutbildningen. reage-av

kärnyrken sesinaiutsträckningi använtsteknikerna ökadså att s.rat
fl. 1985.lndustriförbundet m.

strukturförny-industriellaframtidsperspektiv för denkvantitativaTvå
tillverkningsindu-förkonsekvensersina tänkbaratillstuderatselsen har

ekonomerna.teknikerna ochhögskoleutbildadeanvändning destrins av
utifråninte betraktasframtidsperspektiv kanDessa ensprognosersom

använtsstället har deomvärldsantaganden. Iolikasinsemellansina givna,
tillverkningsindustrinsspännvidd i kalkylerna överordentligför att en

analysDärmed erhållshögskoleutbildade.efterfrågan påsamlade aven
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hur känslig industrins strukturförnyelse-efterfrågan avseendemed påär
och tillväxttakter.

Användningen omvärldsscenariosav
Tillverkningsindustrins tillväxt och omvandling för före-påverkas tvåav

givna omvärldsbetingelser. förstaFör det kommer världs-tagen exogent
marknadsutvecklingen bli för industrinsavgörande betydelseatt ut-av
veckling fram till år 2000 horisonten för framtidsanalysen.är Medsom
den roll EG direkt indirektoch för Sveriges utrikeshandelhar kommer
EG-utvecklingen och relationer tillvåra gemenskapen i dettaatt samman-
hang viktigare något Spännviddenän skeende. i denna delannatvara av
industrins omvärldsscenarios har åstadkommits kontrasteraatt ettgenom
EG-optimistiskt tillväxt- förnyelsescenariooch för 1990-talet EG-mot ett
pessimistiskt scenario. Optimismen respektive pessimismen uppfattas här
i relativ bemärkelse dvs. det EGs utvecklingstakter relativtär USA och
Japan Det EG-optimistiska scenariot framstår realis-som avses. som mer
tiskt efter internaöststaternas snabba reformer.

För det andra industrinsär del omvärldsbetingelser givenen annan av
konkurrensen med andra inhemska näringar strategiskaav om resurser

de spelregler för konkurrensen påsamt satts statenav som upp av varu-
och resursmarknaderna. Spännvidden i konsekvensanalysen åstadkoms
här formulera dels bevarandestrategi förlänger 1980-attgenom en som
talets politik fram till sekelskiftet, dels kontrastera denna förnyel-mot en
sestrategi prioriterar tillväxt- strukturförnyelsemåloch i syftet attsom
hävda Sveriges relativa levnadsstandard.

Bevarandestrategin från dagensutgår EG-relationer modifierasnågotatt
från förlängning den isvenska modellen uppläggningensamt en av s. av

den ekonomiska politiken. förnyelsestrateginI uppnår Sverige EG-relatio-
i allt väsentligt, likvärdigaär med medlemskapets villkor. Klar-ner som,

het detta uppnås redan 1990. Samma år klarläggs huvudinrikt-ocksåom
ningen på l990-talets inhemska förnyelsepolitik beträffande skattesystem

industri-, FoU-, teknologi-, utbildnings- kapitalmarknadspolitik.ochsamt
Full sysselsättning i båda strategierna prioriteradedetantas mestvara

förmålet ekonomiskaden politiken. Under förnyelsestrategin där-antas
också prioriteringen tillväxt förnyelseoch strukturell igörsemot att av

syfte hävda Sveriges relativa levnadsstandard.att
I detta syfte invandringanvänds bl.a. arbetsmarknadsstyrdsenare en

instrument. invandringDenna ökar det samlade arbetsutbudetettsom
under decenniet med fem lnvandringen har också,procent. attca genom
den arbetsmarknadsstyrd, fördelenär den den skapar betydandeatt en
flexibilitet på arbetsmarknadens utbudssida. hävdas ibland SverigeDet att
där har komparativ nackdel sin jämna lönestrukturstora yta,en genom
och ambitiösa konjunkturstimulerande politik. nackdelDenna pareras
således invandringen, särskilt denna utveck-öststaternasgenom om pga.
ling förnyelsestrateginsoch framgångar förmår öka utbudet ocksåatt av
mellan- och högutbildade.

De två svenska strategierna kombineras i sin ursprungliga användning

10-29-050
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förintervallegentligenEG-scenariema. Det ettalternativamed de två ger
emellertid kon-strategi. Härvarje ärkonsekvensernaberäknadede av

utfallet påspännvidd imaximalföruppbyggdsekvensanalysen att
tekni-högskoleutbildadeanvändningtillverkningsindustrins tänkbara av

kombine-bevarandestrateginsekelskiftet. Alltså harvidoch ekonomerker
detförnyelsestrategin medscenariot ochEEG-pessimistiskadetmedrats

strukturomvand-eftersomlogisktvissi månEG-optimistiska. Detta är
politikensinhemskadenolika krav påutifrån ställerlingsimpulsema upp-

Sverige.utlandsberoendeså högthari landläggning ett somett som

strukturkonsekvenser samtochtillväxt-Strategiernas
källortillväxttillskottens

itillväxttaktkalkyleradbevarandestrategin harpessimistiskaDen en
BNP-tillväxttakt påmedgervilkettillverkningsindustrin tvåpå procent en

industriellaårligadenscenario skulleEG-optimistisktVid1.5 ettprocent.
procentenhet högre.blitillväxten kunna en

indu-i dentaktmedfömyelsestrategin laboreraroptimistiskaDen en
1960-taletstillnårtal nästan6tillväxten påstriella ettprocent uppsom-

strategi kunnaskullescenarioEG-pessimistisktVidprestanda. sammaett
4takt på procent.ge en

dendockEG kommerjämfört medochjämförelsehistoriskiBåde
detFörannorlundasig sammansatta.källortillväxtenssvenska att te
ochandradetbetydelsefull källa. Förmindrearbetsutbudetförsta är en

kapitalbild-immaterielladeni synnerhet,och,materiellablirtredje den
relativt viktigare.ningen

mycketbliproduktivitetsförbättringama attfjärde kommerdet enFör
gradi lika högintede1960-talet härrörJämfört medbetydelsefull källa.

effektivaminstdenedläggninginombranschförbättringar,från avex.
produk-andrai ställetindustrin. Det ärinombransch, trevarjeiföretagen

blir avgörande.tivitetskällor som
och1960-talettakt påäntillverkningsindustri för i raskareSvensk
denarbetsintensiva sektorer,från tvåEGjämfört med över varavresurser
denkunskapsintensiva. 1till tvåkonkurrensskyddad,ganskaärnuena

produk-överföringfrågaförnyelsestrategin detäroptimistiska avenom
1987.från årräknatårunderprocentenheter20 trettontionsandelar på

fömyelsestrategisvenskalternativ medEG-pessimistisktUnder enett
båda1procentenheter.vid 10överföring kunnamotsvarande stannaskulle

jämfört medindustrinbetydligt inomomallokeringsvinstemafallen ökar
med denjämförelseiocksågällerDettatakter.1980-talets1970- och

endastmedförakunnabedömts attbevarandestrateginpessimistiska som
forskningsintensivadenproduktionsandel erövratsprocentenheters2 av

sektorerna.arbetsintensivadebekostnadsekelskiftet påvidindustrin av
privatadetinomsektorervikt deproduktivitetskälla ärandraEn av

utländskfrånskyddadedelartillellerhelti dagnäringslivet är storasom
minsk-haftsektor harskyddadeTillverkningsindustrins enkonkurrens.

denhälftenungefärvarit19871968-arbetsåtgångstalsitt avning i som
teknologisktarbetsintensitet mestsinsektorkonkurrensutsatta genomsom
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tillverkningsindustrin. finns sannoliktHärliknar skyddade delenden av
potential till produktivitetsvinster.betydandeen

privata tjäns-dennäringar byggverksamhetenAndra skyddade är samt
kraftfullbetydaEG-öppnandetesektorn. Också här kommer attett en

Även bli i ochskulle blygsamproduktivitetspress. nettoexporten envarom
inom varje näring filtre-anpassningennäringar skulledessa skyddadeav

inelfektiva anläggningar betydandeeffektiva företag ochringen geav -
fri-sjunka ochskulle snabbareproduktivitetsvinster. Arbetsåtgångstalen

betingasexpansion den högrearbetskraft till skulledengöra attavsom
efterfrågan tjänster ochtill påtakten i tillväxten upphov högreger en

konsumtionsvaror.andra
produktivitetskällan offentlig Också här detfinns i sektor. ärtredjeDen

emellertid frågaåtminstone till dignitet. detfråga källa, Här ärom en ny
produktivitetsförbättringama kon-drivkrafter ändelvis bakomandraom

näringslivet.i privatakurrensöppningen EG det Denna öpp-mot senare
förframgår konkurrensutsatta sektornings potential dagensatt svararav

vid EG-sektor morgondagensfjärdedel medan motsvarandeBNPca en av
understryker ocksåfor omkring halva BNP. Dettavillkor i dag svarar

offentligdvs. sektorvikten fortsatt skyddade sektorn,den samtattav
fungerar effektivt i sin resursanvänd-privata tjänsterregionala,lokala och

ning.
intetillverkningsindustrins tillväxt skallfördelningensektoriellaDen av

sammanfattning. fem allasektorerna nårkvantitativt i denna Deredovisas
förnyelsestrateginoptimistiskatillväxttakt under denminst lika hög som

bevarandestrategin. visserligen inte såpessimistiska Detta ärunder den
skillnaden i tillväxttakt för tillverk-betydandedenmärkligt med tanke på

förklaringar tillfinns också andra dedetningsindustrin helhet attsom men
sig forarbetsintensiva sektorerna kompenserarkonkurrenspressade, en

fömyelsestrategin.importpenetration understigande
inkluderar betydande del konsu-arbetsintensiva sektorernaDe två en av

i BNP/capita kompenserar dem där-tillväxtmentvaruindustrin. högreEn
importpenetrationen den svenska marknaden. Dennaför för ökadeden av

förnyel-skyddade sektorn underför övrigt främst denökning drabbar som
arbetsin-redanhandelshinder I den öppnasestrategin får sina raseras.se

handelspolitik konkurrensenreform-tensiva innebär EGs ochsektorn att
frihan-bevarandestrategin till följd gällandeintensifieras underäven av

Förnyelsestrategin från del konkurrenspressavlastar dendelsavtal. en
häf-tidsmässigt sammanpressade och därmedvilket förlänger dess annars

får därmed högrestrukturomvandling. arbetsintensiva sektorntiga Den en
strategi.industrinskyddade under dennatillväxt relativt den

blirbefolkningsökningen klartVidare båda sektorerna attavgynnas
förnyelsestrategin. befolkning motsvarande drygt denEnunderstörre

sekelskiftet. Vida-fram tilli tillkommer konsumenterMalmö har dag som
efterfrågani och deraslivsmedelsindustrier båda sektorernaingår gyn-re

EG-differentieringen mervärdeskatten.extra avnas av
kapitalintensiva sekto-materiellt immaterielltochSkillnaden mellan de
följande vis.strategiema beskrivas Dessakan påunder de två trererna

ikomparativa kostnaderlågaegenskapen de harsektorer delar att en
skillna-politikinduceradeAbsoluta kostnader,ekonomi den svenska.som
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komparativa EG-beroen-kostnader,i möjligheterna exploatera lågader att
strategierna.skiljer dock under de tvåEG-diskriminering dem åtde samt

kapitalintensivarelativa vinnaren denbevarandestrategin denärUnder
förnyelsestrateginstrategi jämfört medanledning dennasektorn. En är att

Eftersomutvecklingen svenska kronan. dendentill denleder avsvagare
ihelintegrerade bakåtkapitalintensiva inkluderar sektorersektorn ärsom

kronkursutveckling.särskilt vidförädlingskedjan de svagaregynnas en
marknadsbild visarkapitalintensiva industrinsDärtill kommer denatt

sin försäljning till EG. Sverige harmindre delharden, totalt sett,att en av
till hemmamarknaden produkterleveransernaandelstörreäven avaven

föromfattningen formerna EGsindustri. Vidare ochfrån ärsådan av
till sina verkningarutanförstående mindre elakartadediskriminering av

FoU-intensiva. Slutli-industrin förkapitalintensiva bl. denför änden a.
strukturförnyelsereformer mark-Sveriges avvecklar sådanagäller attgen

för kunskapsinten-varit speciellt besvärliga dennadssnedvridningar som
kapitaltunga.i delvis denindustrin och, gengäldsiva gynnat

betydligtförnyelsestrategin högreframgårdettaAv representeraratt en
jäm-kapitalintensivaför immateriellt sektorernarelativ tillväxt de båda

industrikapitalintensiva. denmateriellt I synnerhetfört med den gynnas
utvecklingsintensiv förnyelsestrategin.blir forsknings- ochellerär avsom

tillväx-från flera källor. Naturligtvis ökartillväxt härröraccelereradeDess
industriföretag inte minstbefintliga produkteri redan attten genom nya

FoU-satsningarnafram från de sedan länge höga svenskakommersom
delvisi svensk tillverkning och Detta skerkommersialiseras bättre export.

småföre-diversifrering företag ochsnabbare större attav genomengenom
utvecklingsstrategi.väljer tillväxtorienteradoftaretagen en

tillväxt får dessutom delvis källorFoU-intensiva sektornsDen tre nya
efterutvecklingen lite siktför på längre dvs.blir avgörandesom mer

iföretagsetableringarnaforskningsbaserade ökarl990-talet. Demitten av
ordentligt, iforskning utvecklingInvesteringarna i och växerbetydelse.

i offentlig från måttlig nivå.nivå sektorindustrin från redan hög men enen
företagens möjligheterforskningsbaseradede redanökar dettaDels att

tillväxtföretag.satsningar tilldessa upphovsnabbt, delsväxa nyager
FoU-intensiva skyddad, kapitalintensivdel delarSlutligen kan samtaven

anläggningar, företag ochbilda tillkunskapsintensiv sektor grunden nya
kalkyl-in i FoU-intensiva sektornbör räknas denbranscher avsomo. m.

skäl.

användningtillverkningsindustrinsförKonsekvenserna
tekniker och ekonomerhögskoleutbildadeav

högskoleutbildade teknikersekelskiftesanvändningenKalkylerna över av
för fem olikaTillväxttalen sekto-omfattat flera deharoch ekonomer steg.

för årtillverkningsindustrin till beräknade åtgångstalräknasi omrerna
Åtgångstalen fråntekniker och ekonomer. utgårför tjänstemän och2000

Korrige-1987 1977- 1988.för perioderna 1968-historiska trender samt
itillväxttaktproduktivitetseffekten hög eller låggjorts förringar har av en

tagits till i teknikernas ochVidare trendernaproduktionen. har hänsyn
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ekonomernas utbildningsintensiteter hur dessa trender kunnatsamt av
påverkas existerat brist viss utbildad arbetskraftdet kronisk påomav en
eller ej.

beräkningar för användningenDessa resulterar i följande slutsatser av
sekelskiftetshögskoletekniker och -ekonomer i tillverkningsindustri.

bevarandestrategiVid kommer högskoleutbildade teknikernade ochen
ekonomerna inte bli särskilt mycket 1988. berorstörre än Det påatt att
sjunkande åtgångstal eliminerar det ökade behovnästan uppkommersom

industritillväxt strukturförnyelse. teknikeranvändningenoch Attgenom
tillväxten förnyelsen förväntasden låga och ändå kan stiga klart hartrots

intensiteten högskoleutbildade tidigare varit förmed låg igöraatt att
förhållande företagen efter.till den nivå Vidare kommer intensifi-strävat
eringen priskonkurrensen i varje enskild konkurrensutsatt bransch attav

företagen fortsätta sina satsningarmotivera öka på kunskapsba-att att en
konkurrenskraft. troligen faktiskaserad Totalt räcker den nuvarande, eller

universitetplanerade, kapaciteten på högskolor och till för tillverk-ökade
ningsindustrins teknikerbehov både och ekonomer. Det måste dockav

förutsättningarbetonas bevarandestrategins kommit delvis kullkas-att att
utvecklingunder det halvåret bl. ochöststaternas dentas senaste a. av

skattereformen. Teknikerefterfråganbeslutade kommersvenska därmed
bli klart högre.att

förnyelsestrategin ioptimistiska helt framtid.Den utmynnar en annan
genomsnittligaforskarutbildade tekniker skulle den årliga ökningenFör

bli omkring ibehöva 120 eller gånger större den medeltalänstca sex som
Siffran fem årliga1977- 1988. gånger den nettoökningenuppnåddes är ca

rekryteringsnivå1985- 1988. kan knappast förrän vidDenna uppnås
mitten under förutsättning1990-talet och då bara Sverige kanattav

frånforskarstuderande utlandet. Alltså kommer fram tillrekrytera det dess
högutbildadefortsatt substituering för forskarutbil-finnas andraatt en av

olika former. Civilingenjörerdade. förväntas sigDen kan ersätterta m. m.
forskaretekniska forskare används i företagenso.d. Utländska de stora

fördotterbolag i utlandet kompensera med utländsk FoU för vadatt som
utvecklingstjänsterinte i Sverige. tredje substitu-kan ske Köp ärav en

tionsmekanism, tillgänglig för företagenockså de större medär verk-som
samhet utomlands.

Slutsatsen given. Bristen forskarutbildaddock på personal kan underär
förnyelsestrategin till restriktion för tillväxtenkomma utvecklasatt en
inom industri, iFoU-baserad före mitten l990-talet.synnerhet Det ärav
därvid troligt främst blir företag fårdet nyetablerade och småatt som
rekryteringsproblem. forskarutbildningenUtbyggnaden såledesmåsteav
genomföras kanske delvis rekrytering frånsnabbt, utlandet.genom

genomsnittliga, årliga tillskottet tekniker frånDet med grundexamenav
universitet högskolor uppgick till 400 1977- 1988 och drygtoch 500ca

periodens sista tillskottet efterunder år. Större delen kom devalve-tre av
förnyelsestrateginringarna 1981 1982. till sekelskiftetFram skulle kunna-

innebära årsgenomsnitt fördubblas.de årens behöver änatt senaste mer
inte tagits till förDå har hänsyn del dem behövs denersättaatt atten av
bristen forskarutbildade börjannämnda i perioden.på av
85 tekniker utbildade civilingen-Drygt med grundexamen ärprocent av
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tillverkningsindustrinsframtiden skulleproportioner iMedjörer. samma
ibehövercivilingenjörer betyda dengenomsnittliga årsbehov taattav

examinationskapaciteten. Då harnuvarandedenanspråk 45 procent avca
blivit för lågcivilingenjörertill intensitetentagitsingen hänsynändå att

såledescivilingenjörer.bristen Det ärlångvariga påföljd denavsom en
kapacite-halvatillverkningsindustrin skulle behöva änfråga att merom

38industri 1985 hadeårjämföras med dennaandel kanDenna attten.
sina sysselsatta.civilingenjörskåren blandprocent av

Ökningen inte änrekryteringsandel störretillverkningsindustrins ärav
för nuvarandemöjlig förverkliga inomskulle kunnaden attatt ramenvara

användareemellertidföljer andraexaminationskapacitet. Då storaatt
emellertid redanharsig rekryterare. Dettaordentligt påmakamåste som

Följden har1980-talet.offentlig sektor underfrämst inomtill viss del skett
Omför håll.civilingenjörer blivit låg på mångaintensitetenblivit att

ifortgående ocksåfinnsnormalt strävantill det restenhänsyn att avtas en
intensiteten högskole-höjaoffentliga delen,inklusivenäringslivet, den att

ellerefterfrågeminskning från någonordentligblir påkravetutbildade en
utanför tillverknings-näringslivetprivatastoranvändare Detnågra stort.

till-civilingenjörerungefär antal1985industrin sysselsatte somsamma
tredjedelarungefär såoffentliga tvåsektornverkningsindustrin och den

civilin-fjärdedel alladrygoffentliga docksektorndenImånga. avvar en
förskallundervisningssektori attsysselsatta dengenjörer svarasom

framtiden.sjunker iinteexaminationen
optimistiskasigtänka densvårtgiven. Det ärSlutsatsen är att att

tillverkningsindustrincivilingenjörer ifömyelsestrategins behov m. m.av
examina-expansion skerordentligmindreuppfyllas med änkan att aven

beträffandeavsnittenföljandei dediskuterasslutsatstionen. Denna
näringslivet.i övrigautvecklingenfrånkraven

mellaningenjörsut-kapacitettillskottet påockså påpekasbörDet att av
diskute-efterfrågeöverskottlösa detinte kan beräknasbildningarna som
mellan-expansionen påberor påhögskoleutbildningama. Detför attrats

stigande ersätt-till absorberas detdelingenjörersnivån tycks kunna stor av
ochgymnasie-, instituts-från de gamlaför examineradeningsbehovet

forskarutbil-användningeffektiviseradfackskolenivåerna. Genom aven
potentielltteknikerhögskoleutbildade kan deuniversitets- ochdade samt

mellaningenjörsnivån uppåt kom-från ochutbildademöjliga tillskotten av
högutbildadeknappheten påFörutsättningen dåtill. ärräcka attattma

sekelskiftet.efterförsvinner
ekonomsidan ekonom-gjorts på äröverslagsberäkningarEnligt de som

efterfrågetillväx-tillbakaförhållanden hållerhanterligt. Tvåbehovet mer
den högstade harkontraktiva sektorerna ärför Deekonomerna. somten

kunskapsintensivamedan detjänstemännenekonomintensiteten bland
hållastrukturfömyclsenintensiteter. Alltså tenderarlägre atthar klart

andraintensiteterna förändras. Deninteekonomefterfrågantillbaka om
ekonomintensite-efterfrågan ärreducerar dennaomständigheten attsom

FoU-intensivairelativt låg bl. denkärnyrken äri ekonomemasten a.s.
inte dessahögre. Omteknikerintensiteten klartäri gengälddärsektorn

utbudstigandesnabbareförändras,rekryteringsmönster ettt.ex. genom
förvärradekonomutbildning ellerattraktivareekonomer, enavav enav
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eko-sektoraccelerationen dennacivilingenjörer, betyder attbrist på av
nomefterfrågan dämpas.

ochexpansion universitets-kraftig påhaftekonomutbildningarnaDå en
tillverkningsindustrins behoviuppgångförefaller dengymnasienivåerna

Även docki fall måstedettamöjlig tillgodose.framräknats attatt varasom
väsentligt expanderarekonominisektorerför andrareservation göras om

i framtiden.relativa behovsitt

övrigtjänstesektori privatbehovTänkbara samt
känslighetsanalysindustriskyddad en-

tjänste-privatakvantitativ analys denförunderlagetempiriskaDet aven
teknikerframtidaindustris behovövrig skyddadrespektivesektorns av

tillverkningsindustrin. Endastförbetydligt sämre änoch ekonomer är
arbetsgivarorganisationernas19881985 FoBtvärsnittssilfror för samt

kvantitativfunnitsinte heller någontillgå. harfunnits Detstatistik har att
näringar.förproduktionen dessaframskrivning av

utformatsbakgrundnäringar har dennaförAnalysen dessa mot som en
frånvarit finna behovenhuvudsyfte harkänslighetsanalys. Dess utatt om

utveck-näringarsifrågasättas dessatillverkningsindustrin skulle kunna av
ytterlighetsalternativ.bli fallet under tvåi sin kunnaskulleling. Det tur

tillverk-näringarfrån reduceraefterfrågeökning dessaEndera starkkan en
examinationska-given, ökadvidexpansionsutrymmeningsindustrins en

frigörefterfrågeminskning dekraftigsåEller uppstår attpacitet. så en
vidindustriell expansion ävenarbetskraft, vilket medgerutbildad nuva-

examinationskapacitet.rande
tekniker analyserats näm-högskoleutbildade haranvändareTre stora av

byggkonsultverksam-bygghantverket ochinklusivebyggnadssektomligen
datacentraldrift ochuppdragsverksamhettekniskövrig samtheten, annan

iframtida behov kommer avgöran-sektorsSistnämndaADB-verksamhet.
näringsli-främst i helafaktorer, takteninhemskagrad bestämmasde att av

minsthasektor kommertyder på dennaAllt attdatorisering. attvets
-ekonomerhögskoletekniker ochefterfrågan påi sinökningstaktsamma

högrefråga klartblirförnyelsestrategi dettidigare. Under enomensom
ökningstakt.

så högakonsulting hartekniskbyggsektornsamladeBåde den samt
lågabaserade påfördelarkomparativahakunskapsintensiteter de kanatt

inter-Fömyelsestrategins öppnandefl.för teknikerrelativkostnader avm.
frånutveckladärför chans nettoexportbetydernationell konkurrens atten
frånefterfrågestimulansfår därutöverByggsektornsektorer.dessa ennya

snabbaredentillväxttaktenden högre samthemmamarknaden attgenom
ochindustribyggnaderbostäder,efterfrågan påbefolkningsökningen ökar

accelera-stimuleraskonsultverksamhetentekniskainfrastruktur. Den av
EGfrämst södrai EG,infrastrukturinvesteringama samt,tionen senareav

iockså öststatema.1990-talet,under
sinökardessa sektorer netto-betydadetta snarastbörSammantaget att

förriskenbetydahögskoletekniker. kanDet atti Sverige påefterfrågan
inteblir besvärandeteknikermarknadenutträngningseffekter på enom
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ordentlig kapacitetsutbyggnad sker tidigtganska de tekniskapå högskolor-
inom naturvetenskapligaoch universitetsutbildningar. Alla möjlighe-na

invandring från och EG, återflyttningöststatemater att t.ex. genom av
svenskar ingenjörstillgången i Sverigeöka blir viktigadärmed tillvara-att
ta.

ytterligareInom uppdragssektorn har branscher analyserats ärtre som
framtidarelativt ekonomkrävande. utveckling vidDeras konkurrens-en

öppning EG inte likadock lätt härleda.är attmot
ekonomintensivaFinanssektorn den kanske delen tjänstesek-är mest av

funktioner inom försäkringsbolagEn del de banker och ärtorn. av som
internationaliserade i universitetseko-redan dag sysselsätter mångamest

bli särskiltAndra delar bankverksamheten kan tänkasnomer. av som
i återfinneskonkurrensutsatta sådana dag också i självständigaär som

företag inom övriga finanssektorn. ekonomintensi-den Dennas högas.
blirstöder slutsats banksektorn den internationellt konkur-teter atten om

renskraftig, tjänster,och därmed svenska kommernettoexportör atten av
nettoefterfråganfå stigande universitetsekonomer.på Vad kanskeen som

frapperande fördenna slutsats gäller dess efterfråganär är även påattmer
högskoletekniker. övriga fmanssektorns teknikerintensiteter visar sigDen
nämligen väl höga ekonomintensiteter.så dessvara som

Sammanfattningsvis understryker analyserna den privata tjänstesek-av
övrig skyddad industri följdeden slutsats på analysentorn samt som av

tillverkningsindustrins sekelskiftesbehov tekniker. Vid scenario kän-ettav
optimistisk fömyelsestrategi riskerar efterfrågeökning-netecknat av en

finns förbli det klar risk utträngningseffekterså påatt stor att enen
för högskoletekniker.arbetsmarknaden

eliminerasrisk kan bara endera tidigt ökadDenna och klartgenom en
examinationskapacitet minskad efterfrågan teknikereller sådanaen av
från offentliga emellertid fjärdeden sektorn. Då deänmer senarevar av

möjligtfinns inom undervisningsdelen denna sektor detär knappast attav
övriga minska sin efterfrågan tillräckligt videlar kan mycket. Tar dessut-

till i viss utsträckning fått tillhänsyn de redan släppa hel delattom en
industrin tillhögskoleutbildade tekniker till och uppdragssektorn samt

trendmässigt höja intensiteten teknikerderas behov sådana detäratt av
troligt offentliga efterfrågan i framtiden.den sektorns stigersnarast att

för framtidaRisken den tillväxten i efterfrågan frånpå ekonomeratt
universiteten till liknande förefaller mindre.skall leda problem klartvara
Å sidan offentligaandra den sektornär klart användarestörreen av

civilingenjörer. Därför inte riskekonomer kan heller heltän dennaav
uteslutas.

Kunskapskapitalanvändningen i i offentlig sektorstort
framtidsproblemett-

offentliga högskoleutbil-Den sektorn landets klart användareär största av
arbetskraft.dad Med sjuksköterskor inkluderade dennasysselsattem. m.

Ävenhögskoleutbildadesektor hela 440000 år 1985. hela vården ochom
undervisnings- forskningssektom likahela och utesluts arbetade då nästan
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många högskoleutbildade offentligi sektor inom primärsammanlagtsom
sektor, tillverkningsindustri, industri privatahela den tjänste-samtannan
sektorn totalt 180000.

Dessa relationstal föranleder reflektionernågra avslutande beträffande
ekonomins samlade användning kunskap och den vidgade konkurrens-av

sektorns möjligheter rekrytera högutbildade:utsatta att
All konkurrensutsatt verksamhet i höglöneekonomi kunskaps-ären

styrd och delar denna sektor måste kunskapsintensiv. För-stora av vara
de berörda kraven på den högre utbildningens dimensionering ställerutom

detta effektivitetkrav ipå den skyddade offentliga sektorns hushållning
högutbildade.med sina
finns ingenDet rimlig förnästan utbyggnadstakt högre utbild-den

ningen för relativtkan kompensera ringa nedsättningsom ens en av
effektiviteten i användningen högutbildad arbetskraft inom den offent-av
liga sektorn. tioprocentig nedsättningEn i de högskoleutbildades kapaci-
tetsutnyttjande i denna sektor fjärdedel hela privatadenmotsvarar en av
sektorns kår högskoleutbildade. Det nästan den dubblamotsvararav
examinationskapaciteten för finns för civilingenjörsut-närvarandesom
bildningarna decennium.under helt En överskottsefterfrågan på hög-ett
skoleutbildade ineffektiv offentliganvändning i sektor kan såledespga.
knappast byggas höjd kapacitet i universitets-bort och högskolevä-genom
sendet.

finnsDet inom offentliga ingenden sektorn säker mekanism som
överanvändning högskoleutbildade. Särskiltgaranterar mot storen av

risken i expansivaär de delarna för utbildadeoch sådana inte harsom
någon alternativ användning i privataden sektorn.

tillverkningsindustrinInom kan liknandeknappast överanvänd-en
ning högutbildade uppkomma högstän För kon-temporärt.annatav en
kurrensutsatt verksamhet gäller nämligen sådana ekonomiska restriktio-

den inte i billigonödan personal dvs utbildadeersätter lägreattner en
med dyr utbildade.dvs. högreen

Tillverkningsindustrin hafthar situation praktiskt konti-tageten av
nuerlig brist tekniker, särskilt frånpå högskolan, ända mätningarnasedan
började på 1950-talet. Det egentligen endast under strukturkrisensvar
konjunkturcykel 1970-taletpå det uppstod överskottsutbudettsom som
sträckte sig något lågkonjunkturår.utöver enstaka Detta talar för att
industrin varit stadigvarande underförsörjd med högutbildade.snarast

Dessa perspektivpunkter på möjliga lösningar förnyelseprob-deger av
lem i inledningskapitlet påvisats för tillverkningsindustrin ochsom som

sig i mycket långsam tillövergång produktion kunskapsinten-yttrat en av
siva sannoliktDet dessa till inteär problem oväsentlig delattvaror.
sammanhängt med den högre utbildningen tillgången påatt ransonerat
civilingenjörer forskareoch till industrin. iAnalysen denna rapportm. m.
antyder det dessutom sannoliktär 1990-talet sigäven bär medatt att en

för förlängdklar risk ransoneringssituation. Detta särskilt beklag-en vore
ligt då decenniet tycks kunna föra med sig väsentligt förbättrade externa
marknadsvillkor för kunskapsbaserad export.

Behov kapacitetsökningar har signaleratssedan länge på marknadenav
inom fördessa, tillverkningsindustrin, strategiska utbildningsområden.
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bristproblemensannoliktdeti ärdiskuterats denna attSåsom rapport
lederdetutvecklas såEG-relationernaförvärras attkommer attsnarast om

igällertjänstesektom. Detför privatakonkurrensöppning dentill en
Ef-tekniker.högskoleutbildadecivilingenjörerna och andraforsynnerhet

ekonomintillväsentligtbidrarkonkurrensöppning attdenna somtersom
be-denproduktiviteten måsteutvecklingfördelaktigarefårhelhet aven

levnads-relativasinhävdaSverige skall kunnaviktig förtraktas attsom
standard.

bestårenkeltbristproblem heltdettalösningenDet kan avomsynas som
undervisningssek-högreinom hela denkapacitetenutvidgaväsentligti att

lärarsekto-från vård- ochbl.föreligga ocksåbehovTy stora a.torn. anses
rerna.

samhälleligt perspektiv dyrarbetskraft iutbildadEmellertid är ar-en
skolning ochbådeviktigtsärskiltsåledesbetskraftsresurs. Det är att an-

effektivthelhetsamhälletförpåhögutbildade skervändning ett somav
ochoffentlig sektoriineffektivitetsriskernämndatanke påMedsätt. stora

högskoleutbildadeanvändningenidominerande storleksektorsdenna av
samhälls-till rimligamöjlighetenförcentralaallokeringsaspekterna attblir

högsko-framtida behovnäringslivetsmedproblemetinvesteringar lösa av
denförlängningenfortgåendeDentekniker och ekonomer.leutbildade av

behovetaktualiserar ocksåcapitautbildningstidengenomsnittliga avper
skolstart.tidigareen
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Bilagor till lângtidsutredningen 1990

Nr Namn Författare

Metoder, modeller och beräkningar Finansdepartementet
Ekonomiska forkonsekvenser Sverige Harry Flam och Henrik Horn

EG:s inre marknad Institutet för internationell ekono-av
mi, Stockholms universitet

Svenskt näringsliv och den europeiska Lars Lundberg. integrationen Industrins utredningsinstitut
friKonsekvenser arbetskraftsrörlig- Per Lundborgav. het Sverige EGmellan och Industrins utredningsinstitut

Finansiell integration, resursfordelning Lars Svensson. penningpolitikoch Institutet för internationell ekono-
mi, Stockholms universitet

framtida arbetskraftsutbudetDet Statistiska centralbyrån
Sverigesframtida befolkning Statistiska centralbyrån
Skogsnäringen:Miljöfrågor, avreglering, Lars Hultkrantz och
framtidsutsikter WibeSören

Lantbruksuniversitet i Umeå
Tillväxt miljö studieoch mål- Lars Bergmanen av-. konflikter Handelshögskolani Sthlm

10.Den internationella utvecklingen Kjell Andersenoch Derek Chambers
ÅkeSvensk sjukvård i interna-ll. hälso-och Blomqvistett

tionellt perspektiv University of Western Ontario, Ca-
nada

Det valet nationell politik föromedvetna Expertgruppen forskning om re--. och regional gionalobalans utveckling
Kunskapsbildning för förny-strukturell Lennart Ohlsson. else

för välfärdLandsting Landstingsförbundet.
Bostadsmarknadenunder 1990-talet Bengt Turner II.m.. Statensinstitut för byggnadsforsk-

ning
Samhällsekonominstransportförsörj- SnickarsFolke. ning

l7. Privat tjänstesektor industriverkStatens
18. industriverkIndustrin till år 2000 tillväxtde- Statensett-cennium

Kjelll9. Den svenskainkomst- och förmögen- Jansson
hetsfördelningen 1967- 1987 Statistiska centralbyrån

20. Primärkommuner Svenskakommunförbundet
21. miljöEnergi ekonomi Statensenergiverk- -
22. Utbildning för 2000-talet Karl-Gustav Andrén, Erik Wallin

Christeroch Bengt Ysander
23. Kvinnor och ekonomi Persson-TanimuraInga m.

Lunds universitet
24. Svensklönebildning teori, Bertilempiri, Holmlund-politik universitetUppsala
25. Miljöproblemen i framtiden fl.Lars Lundgren m.

Naturvårdsverket
26. offentligaDen sektorn Stefan Fölster

NorstedtsTryckeri.Stockholm1990
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