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Den gamla 
industrin i den 
nya ekonomin

D
en digitala teknologin, särskilt integrationen av datorer och 
kommunikationsteknologi (den femte generationen datorer), 
håller på att radikalt ändra industriländernas produktions
struktur. Därom råder inget tvivel. Men det är i den Gamla 
Industrin, särskilt verkstadsproduktionen, som den Nya Eko
nomins stora genomslag kommer att ske, även om det som skett hittills 

inte på långt när motiverat det överväldigande talet om att något radikalt 
nytt redan inträffat. Affärspotentialen är dock gigantisk. Även om visio
nen om det Nya skulle visa sig överdriven, så kan varken politiker, företag 
eller medborgare agera som om den Nya Ekonomin inte är på väg. Men 
politikerna bör heller inte föra politik som om den Nya Ekonomins fruk
ter redan har mognat. Det är ett säkert sätt att ordna det så att det inte blir 
några frukter att plocka.

Insprutningspump till 
FRAM-motor - långt 
före ITs genombrott.
Foto Bengt A Lundberg, 
Riksantikvarieämbetet

De nya visionerna
Här skall rivas för att fa luft och ljus skaldade Strindberg 1883. Joseph 
Schumpeter talade 1911 om den ”kreativa förstörelsen” som beredde plats 
för nya industriella strukturer. Och nu deklareras allt oftare kravet på den 
gamla industrins död för att den nya, digitalt baserade produktionen skall 
få utrymme att expandera. Vem bryr sig om klumpiga mekaniska lösning
ar när digitalt baserad teknologi fixar samma funktioner mycket finurli
gare och billigare. Låt oss äntligen förpassa den industriella revolutionens
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200 år gamla teknologi, verktygsmaskinerna, och verkstadsindustrin till 
den industriella arkeologins arkiv.

Så kan det låta. Utvecklingen har under de senaste årtiondena gått hårt 
åt invanda föreställningar om produktion och arbetsliv. Det besvärande är 
bara att ingenting blivit som de flesta föreställt sig. Det gamla och utran
gerade envisas med att leva kvar. Och inte nog med det; den gamla verk- 
stadsteknologin med rötter i den 200 år gamla industriella revolutionen 
utgör fortfarande ryggraden i de västliga industriländernas ekonomiska 
välfärd, möjligen med undantag för den amerikanska ekonomin.

Det efterfrågas och produceras fortfarande bilar i Väst, trots att bil
industrin för inte så länge sedan proklamerades gammal och död i de rika 
industriländerna. Södra Tysklands lyxbilsproduktion i stor skala har efter 
en period av vacklande hälsa återtagit såväl teknologiskt som industriellt 
(läs lönsamt) ledarskap i världen.

När Kurt Vonnegut 1952 (i Player Piano), fem år efter transistorns födel
se, målade upp en mekanisk framtidsvision för industrisamhället fick han 
helt fel, trots de vidunderliga mekaniska lösningar som då hade sett dagens 
ljus och trots en fantastisk radiorörsbaserad centraldator som styrde upp mas
kinerna. Men den mekaniska verkligheten finns fortfarande kvar även om 
den inte driver utvecklingen. Det är därför av många skäl både intressant och 
viktigt att ställa sig frågan vad som skall hända med den gamla industrin, nu 
när den nya ekonomin, byggd på ny teknologi och ny industri fångar all vår 
uppmärksamhet. Ar något radikalt nytt på väg som dödar allt det gamla, el
ler klarar debattörerna bara en sak i taget? Och är det i så fall i rätt eller fel sak?

En ny ekonomi?
Ekonomisk utveckling och strukturomvandling har alltid varit parallella 
fenomen. Strukturomvandlingen innebär att nya företag skapas, gamla 
slås ut och de överlevande företagen tvingas innovera och strukturera om 
sig (se Tabell 1). I denna kreativa förstörelseprocess belönas de framgångs
rika medan de som inte lyckas får utstå stora påfrestningar och inte sällan 
går under. Det hör till saken att utvecklingen inte kan fortskrida utan att 
en betydande utslagning äger rum och resurserna, särskilt arbetskraft, fri
ställs. Det finns förmodligen en optimal takt i utslagningen, över vilken 
ekonomin blir stökig och socialt ohanterlig (Eliasson & Johansson & Tay- 
maz 2000). Studier pekar dessutom på att nyetablering och utslagning av 
företag normalt varierar parallellt (Geroski 1995). Såväl hög, men inte för 
hög, nyetablering som utslagning är därför ett gott tecken.

Frågan är därför vad det nya består av och hur den eventuella övergången 
till en ny ekonomi ser ut? När inträffade en sådan övergång förra gången?
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Tabell 1. De f/ra investeringsmekanismerna i Schumpeters kreativa förstörelse- och tillväxtprocess

1. Innovativ nyetablering som genom konkurrensen tvingar fram
2. omorganisation och/eller
3. rationalisering av existerande företag, eller
4. utslagning och konkurs. * I

Källa: Eliasson (1993; 1996a)

Den nya ekonomin diskuteras på tre nivåer:
1. Makro; Nya samband och tillväxt utan inflation.
2. Mikro; Ny teknologi möjliggör en radikalt ny organisation av produk

tionen.
3. Divergens i stället för konvergens. De redan rika länderna rusar iväg. De 

fattiga blir relativt fattigare.

Den första nivån handlar om politik. Diskussionen förs i riksbankernas 
direktionsrum. I den nya ekonomin behöver vi inte längre oroa oss för in
flation. Så säger duvorna, medan hökarna markerar att om den nya eko
nomin vet vi knappast något och att skinnet inte skall säljas förrän björ
nen är skjuten.

Under den andra punkten diskuteras förklaringen. Det är företrädesvis 
IT som skall skapa den nya ekonomins möjligheter. Visionen illustreras av 
det elektroniska chipsets enastående kapacitetshöjning.

Den tredje nivån handlar om de sociala konsekvenserna under över
gången från en gammal till en ny ekonomi. Kommer världen att bli ännu 
mer segregerad? Kommer de fattiga och svaga att acceptera att inte fa sin 
”rättvisa” del av kakan? Hur skall vi formulera en ”nygammal svensk policy- 
modell” som ger politikerna makten över fördelningen åter?

I diskussionen observeras bl a två saker: gapet mellan rika och fattiga 
länder ökar. Inom varje land har inkomstskillnaden ökat efter att stadigt 
ha minskat under drygt 130 år, sedan den industriella revolutionens bör
jan.

Under denna rubrik finns många som föreslår att man, läs politikerna, 
skall stoppa utvecklingen.

Det hör också till saken att de som diskuterar under de tre rubrikerna 
normalt skiljs av vattentäta, intellektuella skott.

Jag skall försöka sy ihop de tre problemområdena och därmed framför 
allt komma att diskutera den Gamla Industrins roll i den Nya Ekonomin. 
Men först ”det nya”, finns det?
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Orsaken till att vi talar med oro om den gamla industrins undergång är att 
så många talar om den nya ekonomin, och att man talar om den som om 
något radikalt redan har inträffat. Antingen vill vi inte ha det nya, eller 
också oroar vi oss för att ”vår ekonomi inte hinner med tåget”. Det är kraf
tiga utsagor, minst sagt. ”Förra gången” någonting radikalt nytt inträffade 
var för ca 200 år sedan i England. Där stod den industriella revolutionens 
vagga och där introducerades verktygsmaskinerna i produktionen. Men 
den revolutionen tog tid på sig. Den industriella revolutionen spred sig 
dock så småningom till ett antal industriländer, bl a till Sverige där ett ra
dikalt brott i industriproduktionen kan observeras redan under 1800-ta- 
lets första hälft (se Diagram 1), och några decennier efter samma trend
brott i England.

Därefter kan vi inte tala statistiskt om några radikala industriella om
välvningar som givit statistiskt utslag på nationell nivå förrän talet om den 
nya ekonomin kom igång under 19991 och nu går det fort i visionerna, 
även om vi ännu inte sett mycket i den nationella statistiken.

En till synes permanent höjning av produktivitetens tillväxt kan obser
veras (trendbrottet). Det bröts först under 1970-talets oljekriser. Den 
enda ekonomi som klarat sig riktigt bra efter oljekrisen är världens rikaste, 
den amerikanska ekonomin. I det landet har också inkomst- och förmö
genhetsskillnaderna börjat öka sedan ca 30 år tillbaka

Men hur radikal är förändringen? Gordon (2000 a, b) är inte impone
rad, särskilt som vi för inte mer än fem år sedan diskuterade raka mot
satsen, produktivitets-paradoxen (se t ex Berndt & Malone 1995; Rhodén

Diagram 1. Svensk industriproduktion 1549- 1999 Index 1875 = 100
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Källa: Eliasson (1988) och uppdateringar
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1999). Då var man förvånad över att inga produktivitetseffekter kunde 
observeras statistiskt av de enorma investeringarna i dator- och kommuni- 
kationsindustrin under nästan två decennier. Nu är det tvärtom, konstate
rar Gordon. Trots att de förändringar man har visioner om bara gäller 12 
procent av den amerikanska ekonomin, nämligen den del av ekonomin 
som producerar investeringsvaror. Den höjda tillväxten gäller dessutom bara 
de fyra åren 1996-1999. Den övriga ekonomin har uppträtt normalt eller 
tom stagnerat. Gordon tror heller inte att den kraftiga förändringen i de 12 
procenten av ekonomin mer än till en del är permanent (”sustainable”). 
Han har därför inte mycket till övers för talet om den nya ekonomin.

Det hör till saken att den statistiska bilden i Sverige är lika den i USA, 
bara mindre påtaglig.

Robotmontering i modern 
verkstadsindustri. ABU- 
Garcia 1998.
Foto Nisse Cronestrand, TM

Det mekaniska paradigmet
Den industriella revolutionen grundades under sent 1700-tal i och med 
att verktygsmaskinerna utvecklades till fungerande industriella redskap i 
England (Woodbury 1972) och så småningom radikalt ändrade produk
tionsstrukturen i väst genom framväxten av en synnerligen konkurrens
kraftig mekanisk industri.

Det är intressant att notera att Lancashire, mitt i Englands växande in
dustriella kärnland, i början av 1800-talet hade fler verktygsmaskiner i drift 
än det fanns i hela världen i övrigt. Dessa maskiner utför faktiskt i dag sam
ma metallbearbetande funktioner som då, men snabbare, precisare och mer
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pålitligt. De kan dessutom konfigureras i mer komplexa och flexibla system 
än som då var möjligt, och här spelar elektroniken (kan det vara på plats 
att redan här påpeka) en avgörande roll.

Dessa metallbearbetande verktygsmaskiner utgör i dag fortfarande stom
men i den moderna verkstadsindustrin. Det är denna verktygsbaserade in
dustriella teknologi som i dag av förståsigpåare med lätt överseende klassas 
som den ”gamla industrin”. Men det är intressant att ställa sig frågan: hur 
kunde denna teknologi grundad på metallbearbetning och plåtbockning 
under drygt 150 år utgöra grunden för det industriella kompetensmono
pol som fortfarande bär upp västerlandets ekonomiska välfärd, men som 
nu hotas från alla sidor av en värld som snabbt håller på att lära sig just 
denna teknologi.

Det finns många svar på denna fråga och alla svar krävs för att vi skall 
förstå vad som hänt och vad som kommer att hända.

För det första är den mekaniska verkstadsindustrin mycket diversifierad. 
Här blandas allt mellan avancerade stridsflygplan, datorer och plåtdetaljer. 
Svensk industri, läs verkstadsindustrin, klassades en gång (Pavitt 1979; Pa- 
vitt & Soete 1981) som en av världens mest varierade och teknologi täta, 
tätt i hälarna på de stora länderna USAs, Japans och Tysklands industrier, 
och långt före t ex England och Frankrike. Sedan dess har dock bredden 
minskat väsentligt — och betänkligt - genom avveckling av perifera pro
dukter och koncentrationen på kärnkompetenser, särskilt i storföretagen.

Samtidigt har (för det andra) svenska verkstadsföretag från att ha varit 
stora som produktionsanläggningar men små som företag (Pratten 1976)

Pappersmaskiner har 
alltid fordrat avancerad 
reglerutrustning. Del av 
torkparti i pappersmas
kin som byggdes 1874 
och var i drift till 1984. 
Frövifors pappersbruks- 
museum.
Foto Jan Eve Olsson, 
Riksantikvarieämbetet
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vuxit genom intern expansion och uppköp, och expansion utomlands till 
ett i dag relativt litet antal multinationella företag. Det är intressant att 
jämföra listan med de största företagen för ca 50 år sedan och i dag (se 
Eliasson 1996a, p. 49). Flertalet företag har bytts ut och om vi jämför med 
1945 finns egentligen bara ABB (Asea), Ericsson, Stora, SCA, Sandvik 
och SKF kvar bland de 15 största svenska företagen. Detta innebär att 
svensk industri och svensk ekonomisk välfärd i dag baseras på ett litet antal 
storföretag inom traditionell, läs ”gammal” industri.

Det är därför en viktig fråga som ställs i denna artikel: Ar svensk eko
nomisk välfärd baserad på ett litet antal multinationella storföretag som i 
sin tur är inlåsta i en gammal teknologi (Glete 1998), som inte har någon 
framtid i det höglöneland som Sverige hoppas förbli.2 Är svensk utförs
åkning i den internationella BNP per capita-ligan en spegling av just den
na inlåsning? Eller underskattar visionärerna den mekaniska industrins 
framtid (Patel & Pavitt 1994)?

Svaret handlar om hur omvandlingen har gått till och kommer att gå 
till i framtiden. Kommer den gamla industrin att sakta omvandlas som 
tidigare eller ersättas av ny digitalt och bioteknologiskt baserad industri? I 
USA har ersättningen gått relativt långt men det nya svarar ändå, som 
Gordon (2000 b) konstaterar, bara för en liten del av den amerikanska 
ekonomin. I Sverige har de stora företagen organiserat om sig, rationalise
rat och expanderat utomlands. Men här handlar det fortfarande i mycket 
större utsträckning om den ”gamla” verkstadsindustrin. Frågan kvarstår; 
är det ”ersättning” eller ”transformering” det handlar om. Kan det vara så 
att det svenska politiska systemet inte förmår klara en ”radikal industriell 
transformation” med en mycket omfattande utslagning av företag i Sveri
ge. Därför har transformationsprocessen stoppats politiskt.

Att de svenska storföretagen, särskilt inom verkstadsindustrin lyckats så 
bra hittills kan framför allt återföras på två ytterligare egenskaper hos verk
stadsindustrin, nämligen, för det tredje att snabbt ta till sig den digitala 
teknologin (”elektronik”) såväl i produkterna som i produktionen, samt 
för det jjärde att även integrera nya material och sensorteknologi i pro
duktionen.

Storföretagens framgångar kan till stora delar förklaras av två saker. Un
der 1950- och 1960-talen kanaliserades för det första stöta monopolvinster 
från tidig efterkrigsproduktion till en mycket kraftig expansion av verk
stadsindustrin, där utvecklingsmöjligheter och kompetens fanns. Under 
1970- och 1980-talen genomgick samma industri en snabb transformation 
från en bas i tillverkningsbaserad priskonkurrens till en industri baserad på 
teknologisk produktkonkurrens och globalisering. Elektronik, sensorer 
och nya material i produkten spelade här en central roll.
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Samtidigt kan för det andra konstateras att verkstadsindustrin väsent
ligen är baserad på en organisationsteknologi med under senare år alltmer 
över marknaden distribuerad produktion. Den organisationsbaserade tek
nologin illustrerar tydligt den relativa betydelsen av en sofistikerad inte
gration inom företagen av teknologi och ekonomi/organisation för kon
kurrenskraft. Men detta är ingenting nytt. Organisatorisk kompetens har 
alltid varit avgörande för svensk industris framgångar. Och den digitala 
teknologins betydelse för produkten och produktionen var tydligt obser
verbar redan under 1970-talet (se Eliasson 1980, s 253 ff).

Den digitala teknologin
I den nya ekonomins basfunktioner dominerar den digitala teknologin, 
företrädd av datorer och kommunikationsutrustning, men kanske framför 
allt av Internet, det senare ett fenomen som endast några fa invigda visste 
vad det var för fem år sedan.

Den digitala teknologin har tre dimensioner. Den
1. utgör en generisk teknologi, som bärs upp av
2. en industri som producerar elektronisk utrustning och mjukvaror som 

i sin tur
3. används i snabbt växande utsträckning i praktiskt taget all produktion.

Det är den tredje punkten som är mest intressant i detta sammanhang. 
Den digitalt baserade industrin (datorer, mjukvaror, telekomutveckling) 
är visserligen i dag en stor och växande industri, där Sverige, trots att Saab 
var klar teknologisk ledare i Europa, i den andra transistorbaserade gene
rationen, ändå missade datorerna (Eliasson 1998 a). Men svensk industri 
har lyckats fantastiskt inom telekommunikation, särskilt mobiltelefoni, 
även om en närmare granskning visar att Ericsson haft en enastående tur.

Men det är i användningen av elektroniken eller informationsteknologin 
i gammal produktion, särskilt verkstadsindustrin, som Sverige excellerat 
sedan tidigt 1970-tal. Svensk verkstadsindustri låg till exempel då i täten 
när det gällde utnyttjandet av elektronik i verkstadsindustrins produkter 
(Eliasson 1980). Mikroprocessorn - som baseras på den fjärde generatio
nens datorer — innebar ett stort steg framåt på 1970-talet. Den viktiga frå
gan är hur den traditionella produktionen kommer att kunna utnyttjas 
och anpassa sig till den femte generationens datorer, dvs integrationen av 
datorer och kommunikationsteknologi och Internet, som verkar vara på 
väg att radikalt definiera om produktionen överlag. Det handlar om en 
snabb utveckling av nya produkter, ny organisation av såväl tillverkning

74



Den mekaniska verklig
heten i den tidiga kom
munikationstekniken. Ett 
relä från Grimetons ra
diostation.
Foto Bengt A Lundberg, 
Riksantikvarieämbetet

som distribution. Men det är här svensk traditionell industri tidigare varit 
bra, så förutsättningen att lyckas i framtiden borde vara god.

Låt mig därför gå igenom det nya genom att (1) diskutera några av 
svensk verkstadsindustris tidigare konkurrensfördelar på produktområdet, 
(2) den nya organisation av verkstadsproduktion som den digitala tekno
login möjliggör, bl a virtuell design samt (3) avsluta med en kort diskussion 
av storleken på den potential som erbjuds, och därmed de industriella 
möjligheter som finns att framgångsrikt träda in i den nygamla ekonomin.

Tåget har förmodligen gått för svensk industri när det gäller den tradi
tionella datorindustrin, men det kanske inte betyder så mycket. Telekom- 
industrin är en gigantisk nätverksdator och där har Sverige karvat ut en 
nisch, särskilt inom mobil kommunikation. Och vem vet, det är kanske 
från nätverksdatorer, Internet, som datorteknologin kommer att utvecklas 
vidare. Kommer en framgångsrik kommunikationsindustri och en radi
kalt omorganiserad verkstadsindustri att räcka till för att föra svensk till
växt tillbaka till den gamla trenden, på vilken i stort sett bara USA befin
ner sig för närvarande?
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Den gamla industrins kompetensområden
Sverige har en större kompetens än något annat land räknat per capita när 
det gäller utveckling, produktion och marknadsföring av komplexa sys
temprodukter som flygplan, telekomsystem, stora lastvagnar och ubåtar. 
Denna produktion inklusive ett komplex av underleverantörer utgör den 
svenska industriproduktionens ryggrad och därmed basen för svensk eko
nomisk välfärd.

Tittar vi närmare på de företag som står för denna produktion kommer 
vi att finna att de inbördes är allt annat än metallbearbetande och till
verkande företag (Eliasson 1990 a). En bättre karakteristik är avancerade 
internationella tjänsteproducenter där resursförbrukningen domineras av 
produktutveckling, global marknadsföring och distribution samt tillverk
ningen och dess beredning. Det hör till saken att tillverkningens beredning 
är den stora och växande delen inom tillverkningen, medan själva tillverk
ningen till stora delar är ”outsourcad” på underleverantörer. I genomsnitt 
(se Eliasson 1990 b, s 68) utgör själva tillverkningen (arbetare vid maski
ner) inte mer än 25 procent av resursförbrukningen. Den effektivitet och 
flexibilitet som följer med denna distribuerade produktion utgör svensk 
verkstadsindustris styrka. Lägger vi till den ökade betydelsen i produktens 
”definition” av livscykelåtaganden i form av garantier, underhållsvänliga 
konstruktioner och produkter som är enkla att modernisera så blir tjänste- 
och kompetensinnehållet i den moderna verkstadsindustrins produktion 
ännu större.

För stora, komplexa och dyra produkter som flygplan, flygmotorer och 
lastbilar blir det allt vanligare att producenten tar ett livslångt ansvar för 
produkten (Life Cycle Management, LCM). Ibland hyrs produkten helt 
enkelt ut till användare som betalar för prestanda, vilket blir allt vanligare 
när det gäller stora flygmotorer. Det första konstaterande vi gör är därför 
att den gamla produktionen, särskilt verkstadsindustrin innehåller en be
tydande sektor som är minst lika ny, modern och avancerad som vad den 
nya industrin kan erbjuda. Vi kan också konstatera att en radikal omorga
nisation ägt rum internt inom de gamla storföretagen, som givit deras 
verksamhet ett till stora delar helt nytt innehåll.

Den mest revolutionerande förändringen har gällt (1) produkternas de
finition och (2) produktionens organisation samt (3) hur de två dimen
sionerna integrerats. Vi kan tala om en distribuering och integrering av 
produktionen genom modularisering och outsourcing (Eliasson 1996 b; 
Fredriksson 1994). Tillsammantaget illustrerar detta en organisationsbase- 
rad industriell teknologi, som genom sin komplexitet är väl skyddad från 
konkurrens från den ekonomiskt outvecklade världen. Samtidigt skapar 
en rätt organiserad, distribuerad produktion möjligheter till produktivi-
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tetshöjningar i den gamla industrin i klass med vad den nya ekonomins 
förespråkare förebådar för den nya ekonomin (se nästa avsnitt) om kom
petensen att förverkliga möjligheterna industriellt finns.

Modulariseringen av produktionen är en gammal, erfarenhetsbaserad 
teknologi som med stöd av modern dator- och kommunikationsteknik 
blivit allt vanligare under senare år. Om produkten kan brytas ned i sepa- 
rerbara och exakt definierade komponenter och system kan produktionen 
distribueras över marknaden på underleverantörer. Detta ger enorma för
delar eftersom då de mest effektiva producenterna kan utnyttjas och skal
fördelar uppnås i hela systemet av underleverantörer. Modern informa
tions- och kommunikationsteknologi gör det därför möjligt att samordna 
såväl utvecklingsarbete, tillverkning som slutlig sammansättning.

Modularisering och outsourcing är en nödvändig teknik när det gäller 
komplexa systemprodukter som flygplan, lastbilar, ubåtar men som bara 
några fa avancerade industriländer (däribland faktiskt lilla Sverige) har 
kompetens att utveckla och producera. Det är sedan länge omöjligt att ut
veckla och tillverka ett modernt trafikflygplan inom ett företag. Alltför 
många exklusiva kompetenser behövs för detta. Kompetensen att distribu
era och integrera produkten har därför utvecklats i denna typ av industri, 
ofta orienterad mot komplexa militära systemprodukter med lång livslängd 
(se Eliasson 1995; 1999).

Konsten att distribuera och integrera produktionen har två kritiska si
dor, nämligen konsten att
a) definiera, designa och med precision tillverka de ingående modulerna
b) i förväg, i produktens design förenkla underhåll och moderniseringar 

m m.

Information om kommunikationsteknologin - den nya ekonomins sig
num - har spelat en fundamental roll för möjligheterna att bedriva distri
buerad produktion, särskilt distribuerat utvecklingsarbete. Konsekvensen 
har bl a blivit att produktionen inte bara blivit effektivare utan också flexib
lare (Eliasson & Johansson 1999, ch. 2). I det långa loppet handlar effek
tivitet i hög grad om flexibilitet.

Mätteknik och kunskap om hur produktens design påverkar tillverk
ningens effektivitet har betytt mycket för industrins utveckling. Crosby 
(1997) hävdar tom att stora framsteg inom mätteknologin gjorde att 
Västeuropa redan under tidig medeltid tog ett industriellt jättekliv och 
passerade de då rikaste länderna i världen (Indien och Kina) i materiellt 
välstånd. Vi lärde oss redan ”i skolan” vad den Johanssonska måttsatsen 
som patenterades 1901 betydde för verkstadsföretagets förmåga att preci- 
sionsbearbeta utbytbara detaljer, i Johanssons fall Gevärsfaktoriet i Eskils
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tuna. Denna uppfinning hade en enorm betydelse för kvalitetsutvecklingen 
i svensk verkstadsproduktion.

Något som kanske kommer att bli ännu viktigare i framtiden är den di
gitala presentationen av produkten och produktionsprocessen i datorer (s k 
virtuell design) och en avancerad integrering av den distribuerande pro
duktionens alla element så att effektiva, skräddarsydda produkter kan 
åstadkommas för varje kund. Den nya integrerade produktionsteknologin 
innebär att storskalighet kan uppnås vid korta serier inom ramen för det 
integrerade och distribuerade produktionssystemet. Förutsättningarna för 
att uppnå sådana dynamiska systemeffekter är en radikalt annorlunda och 
flexibel produktionsorganisation. Denna kompetens finns bara på plats i 
delar av några fa avancerade industriländers industri.

Den gamla industrins, läs verkstadsindustrins, möjlighet att överleva i en 
möjlig ny ekonomi förutsätter därför att denna teknologi sprids effektivt 
hos de företag som har kompetens att utnyttja den, och att den övriga in
dustrin fasas ut.

Det är vid närmare eftertanke förvånande att de västliga industriländer
na kunnat behålla sitt kunskapsförsprång i produktionen så länge. Även 
om nya industriländer och de tidigare planerade ekonomierna nu på allvar 
börja hota t ex de enklare delarna av svensk verkstadsproduktion så har 
vårt försprång kunnat bibehållas i drygt 150 år som en väl bevarad affärs
hemlighet. Detta speglas av den snabba tillväxtfasen i Diagram 1. Men 
den privilegierade tiden är nu förbi. Det är därför kravet på en radikal och 
genomgripande industriell förnyelse är så stort i dag och (kanske) avgö
rande för möjligheten för Sverige att i det långa loppet tillhöra de rikaste 
länderna i världen.

Tre skäl talar för att den gamla industrins kompetens, särskilt verkstads
industrins, kommer att avgöra utfallet i denna välfärdstävlan. För det första 
är möjligheterna till väldiga produktivitetshöjningar inom verkstadsindu
strin mycket stora (se nästa avsnitt) och kompetensen att förverkliga dem 
finns. För det andra är vårt beroende av verkstadsproduktionen redan så 
stort att vi omöjligen kan ersätta den med annan sk ”ny produktion”. Inte 
ens i USAs ekonomi, som är mycket mindre beroende av verkstadsindu
strin än vår ekonomi, är detta möjligt. För det tredje utgör komplexiteten 
hos verkstadsindustrin ett utomordentligt skydd mot enkel konkurrens 
utifrån. Det är denna komplexitet och denna infrastruktur av avancerade 
underleverantörer som Sverige byggt upp under en mycket lång tid som 
definierat ett effektivt skydd för det ekonomiska värdet av vår industriella 
kompetensbas under mer än 150 år.

Den andra sidan av samma mynt är att den omvandling av den gamla 
industrin som följer med råge motsvarar den ”kreativa förstörelse” som
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Joseph Schumpeter talade om och som schematiskt illustreras i Tabell 1. 
Det är inte bara företagarkompetensen att genomföra omvandlingen som 
behövs. Individen måste även vara utrustad med det sociala kapital som 
krävs för att kunna anpassa sig i den nya produktionsmiljön vi har att se 
fram emot. Bortsett från en god utbildning så kommer socialförsäkrings
systemets utformning härvidlag att vara helt avgörande för att det skall 
finnas politisk acceptans för de sociala påfrestningar som följer med an
passningen. Det nuvarande socialförsäkringssystemet är inte utformat för 
att klara sådana uppgifter (Eliasson 1992; 2000 c).

Vilka storleksordningar gäller?
Teknologi räcker inte för att skapa en ny ekonomi. Industriell utveckling 
handlar om teknologi och ekonomi. Ny teknologi måste utvärderas och se
lekteras kommersiellt för att ge upphov till ekonomisk tillväxt. De ekono
miska incitamenten måste därför vara tillräckliga och de institutioner och 
den infrastruktur som krävs för den industriella förnyelsen måste finnas 
på plats. Jag skall i detta avsnitt visa att en potential för produktivitets- 
höjningar av gigantisk storleksordning finns, och att incitamenten är av 
samma storleksordning om kompetensen att göra något industriellt av 
möjligheterna (mottagarkompetens; Eliasson 1990 a) finns. Vi talar om dy
namiska systemeffekter, som är lika svåra att mäta som de är att åstad
komma. Tabell 2 illustrerar.

Det är alltid lättast att resonera statistiskt. Håll en stor del av världen 
oförändrad och tänk igenom vad som händer om du ändrar på några fa 
parametrar (ceteris paribus). Ingenjörer och affärsmän använder sådana 
förenklade antaganden lika ofta som ekonomer. De första två punkterna 
i Tabell 2 är exempel på ”sådana kalkyler” som är mycket vanliga i indu
strin. Rationaliseringsvinsterna blir ofta små eller obetydliga om de inte 
förenas med rejäla förändringar i produktionens organisation. Eliasson

Tabell 2. Dynamiska systemeffekter vid olika aggregationsnivåer i den kunskapsbaserade 
informationsekonomin

1. Snabba på informationsflödena över en given produktionsstruktur (rationalisering)
2. Öka den fysiska flödeshastigheten över en given struktur (rationalisering)
3. Reorganisation av informationsflödena
4. Reorganisation av den fysiska produktionen
5. Gör allt samtidigt (integrerad produktion)

Källa: Eliasson (1998b)
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(1998 b) ger exempel på en investering i EDI (Electronic Data Interchange) 
som inte gick att räkna hem om inte den fysiska flödesorganisationen sam
tidigt radikalt förändrades (punkt 4 i Tabell 2). Att tänka samtidigt i ter
mer av parameterförändringar och medvetna organisationsförändringar är 
dock mycket intellektuellt krävande. Medvetna organisationsförändringar 
i syfte att höja ett företags produktivitet misslyckas också ofta därför att 
kompetensen att förstå den komplexa helheten saknas (dynamiska system
effekter, se Eliasson 2000 b).

Det är dock när allting genomförs samtidigt som de verkligt stora pro- 
duktivitetshöjningarna kan åstadkommas. Jag har kallat detta integrerad 
produktion. Internet erbjuder redan i dag ekonomiska möjligheter att orga
nisera om den traditionella verkstadsproduktionen så att stora skaleffekter 
uppnås inom distribuerade och flexibla nätverk, förutsatt att kompeten
sen att genomföra de rätta organisationsförändringarna finns. Dell är ett 
företag som lyckats mycket bra här. Eliasson & Taymaz (2000) visar med 
hjälp av en simuleringsmodell för den svenska ekonomin hur sådana kom
binerade systemeffekter kan uppnås genom omorganisation av företag 
(enligt Tabell 1) i en hel ekonomi. Här kombineras affärsexperiment och 
marknadskontroll genom konkurrens med hårdför utslagning av misslyck
ade experiment. Entreprenörskap, konkurrens och flexibel anpassning ger 
på sikt för en hel ekonomi (”den svenska”) produktivitetsvinster av samma 
storleksordning som de som registrerades efter den industriella revolutio
nen i Diagram 1. Men det är lätt att misslyckas om den industriella kom
petensen och den sociala-politiska förmågan att klara strukturomvand
lingen saknas. Då följer ekonomin trenden ut till höger.

Integrerad produktion och virtuell design är en ”ny organisationstekno- 
logi” som kan hjälpa de redan rika ländernas ekonomi att förverkliga den 
”politiska drömmen” om en nygammal industri. Den handlar, som Tabell 
3 illustrerar, om överblick och förutseende integration i kombination med 
flexibilitet. Integrerad produktion har sedan länge varit en verklighet inom 
flygindustrin, lastvagnstillverkningen, ubåtstillverkningen och telekom- 
industrin, dvs i stora delar av svensk verkstadsindustri.

Denna typ av produktionsteknologi löser naturligtvis inte det avgö
rande affärsproblemet att utveckla och marknadsföra rätt produkter, dvs 
produkter som kunden vill betala för. Men givet rätt produktval hjälper 
denna produktionsteknologi de rika ländernas höglöneproduktion att vara 
konkurrenskraftig gentemot den övriga världen.

Det resonemang jag har fört leder fram till en slutsats. Det är möjligt 
att industriländerna står på tröskeln till en ny ekonomi. Potentialen för 
positiva förändringar är enorm. Men alla nu rika länder kommer inte att 
inom sina ekonomier ha den tekniska, ekonomiska och politiska kompe-
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Tabell 3. Med integrerad produktion uppnår man följande fördelar:

1. En operationell helhetssyn uppbyggd på funktionella moduler och kompetenta design
teams möjliggör delegering av arbete i kombination med central helhetskontroll.

2. Med helhetssyn minskar man dyrbara misstag (konstruktionsfel, klumpiga konstruk
tioner, dåligt organiserad tillverkning).

3. Produktutveckling och tillverkning kan integreras.
4. Produktionens organisation kan anpassas för enstyckstillverkning, korta serier eller 

massproduktion.
5. Problem vid underhåll och vidareutveckling av produkten kan förutses redan i pro

duktutvecklingen .
6. Produktionen kan distribueras geografiskt och outsourcas på många underleverantörer.
7. Genom simuleringsteknik (computational prototyping) kan man komma närmare en 

ändamålsenlig och färdig lösning redan från början. Stora kostnadsreduceringar upp
nås.

8. Bland många möjliga sätt att organisera tillverkningen blir det möjligt att välja ett av 
de bästa.

9. Kvalitetskontrollen blir effektivare och kan reduceras. Man slipper dyra efterjusteringar.

Källa: Eliasson, Gunnar (1995)

tens som krävs för att förverkliga drömmen om en ny ekonomi. Det blir 
därför lätt löjligt att höra makroekonomer och makropolitiker i kanslihus 
och riksbank redan nu diskutera hur dessa visionära produktivitetsvinster 
skall fördelas. Det finns ännu inget att fördela. Fördelningen kommer dess
utom att vara avgörande för om det blir något att fördela. Det är visserligen 
så att den Gamla Industrin på ett avgörande sätt kommer att medverka 
vid förverkligandet av den Nya Ekonomin. Men kompetensen att fördela 
produktivitetsvinsten rätt sitter definitivt inte i kanslihuset eller hos den 
gamla svenska industrimodellens representanter.

Noter

1. Se dock Eliasson (1998c).
2. Ballot — Taymaz (1998) visar t ex teoretiskt att det är mycket lätt i en komplex industriell 

ekonomi för stora delar av produktionen att bli ”inlåsta i gammal” teknologi under 
långa perioder, kanske för gott.
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