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Sammanfattning 

Titel: Den teknologiska utvecklingens effekt på arbetslösheten i Sverige: En empirisk studie av 

jobbförstörelse, jobbskapande och arbetsmarknadsfriktioner. 

Engelsk titel: The effects of technological change on unemployment in Sweden: An empirical study of 

job destruction, job creation and labour market friction. 

Författare: Axel Norell och Jonathan Siverskog 

Handledare: Thomas Sonesson 

Data över arbetsproduktivitet och arbetslöshet för Sverige de senaste årtiondena ger skäl att på nytt 

undersöka om teknologisk utveckling leder till arbetslöshet genom att minska behovet av arbetskraft. 

Arbetsproduktivitetens lämplighet som mått på teknologisk utveckling diskuteras och den totala 

faktorproduktiviteten (TFP) bedöms vara mer passande. Ekonomisk teoribildning tillsammans med 

tidigare empiriska undersökningar på området används för att beskriva de mekanismer via vilka 

teknologisk utveckling kan tänkas påverka arbetslöshet på kort och lång sikt. Dessa mekanismer 

beskrivs med begreppen jobbförstörelse, jobbskapande och matchningseffektivitet. Mekanismerna 

undersöks genom grundläggande statistisk behandling av data för Sverige de senaste årtiondena, 

främst mellan åren 1994 och 2007. Empirin ger möjligt stöd för att både jobbskapande och 

jobbförstörelse har ökat vid hastigare teknologisk utveckling, men ingen effekt på arbetslösheten kan 

påvisas. Trots att inga statistiska tester kopplat samman begreppen förefaller det rimligt att den 

teknologiska utvecklingen uppvisat kompetens-bias under perioden. Därmed skulle den ha bidragit 

till en höjning av kompetenskraven på arbetskraften; något som försvårar matchningen mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och problemformulering 
De senaste 30-40 åren har arbetslösheten i Sverige stigit från nivåer kring 2 % upp till nivåer kring 8 

%. Ett antal lågkonjunkturer under perioden har givetvis påverkat sysselsättningen, men om det 

endast var konjunkturen som var avgörande borde vi under högkonjunkturer se en återhämtning av 

arbetslösheten till tidigare nivåer. Att arbetslösheten bitit sig fast på en högre nivå pekar snarare mot 

att det skett och sker en strukturell förändring av den svenska arbetsmarknaden. Problemet har flera 

möjliga förklaringar, men den här uppsatsen ämnar undersöka den teknologiska utvecklingens roll i 

sammanhanget. 

Man kan se det som att teknologisk utveckling innebär att vissa jobb blir obsoleta eller tappar 

relevans, men också att nya arbetsuppgifter skapas. Vi borde framförallt kunna se att mängden icke-

kvalificerade arbeten minskar då ny teknologi möjliggör automatisering av enkla arbetsuppgifter. Om 

dessa arbetstagare ska få ny anställning inom nyskapade, kvalificerade arbeten innebär det troligen 

att de först måste vidareutbildas. Det följer också att sysselsättningen sjunker om fler jobb försvinner 

än skapas, och vice versa. Även om lika många eller fler arbeten skapas som försvinner är det 

förmodligen så att den teknologiska utvecklingens påverkan är asymmetrisk över olika branscher. 

Detta betyder att arbetstagare kanske inte bara behöver vidareutbildas, utan även omskolas för att 

kunna byta både bransch och arbetsuppgifter. Om gamla arbeten försvinner i en allt snabbare takt 

och nya kräver en allt högre kompetens betyder det att arbetskraften allt oftare behöver omskolas, 

och under allt längre perioder, innan de återigen kan anställas. I och med detta är det möjligt att den 

teknologiska utvecklingen skapar friktioner på arbetsmarknaden genom att påverka matchningen 

mellan arbetstagare och arbetsgivare, vilket skulle påverka arbetslösheten.  

1.2. Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida den teknologiska utvecklingen har påverkat 

arbetslösheten i Sverige. Vidare syftar uppsatsen till att analysera de mekanismer via vilka den 

teknologiska utvecklingen skulle kunna påverka arbetslösheten och testa vilka av mekanismerna som 

vi finner stöd för i den svenska erfarenheten.  

1.3. Avgränsningar 
På grund av begränsat dataunderlag avgränsas uppsatsens syfte till perioden 1994 till 2007. 

1.4. Disposition 
I det andra kapitlet presenteras empiriska data som möjliggör ett samband mellan teknologisk 

utveckling och arbetslöshet. Detta hjälper att motivera uppsatsens existens.  

Kapitel tre behandlar den teknologiska utvecklingens karaktär och hur den bör mätas. Vi börjar med 

att diskutera problemen med att fånga en avancerad process som teknologisk utveckling i en siffra. 

Därefter diskuterar vi hur pass lämplig arbetsproduktivitetstillväxten är som mått och sedan visar vi 

ett alternativt mått, total faktorproduktivitet, och diskuterar dess för och nackdelar. 

Kapitel fyra beskriver olika ekonomisk-teoretiska förklaringar för hur arbetslöshet påverkas av 

teknologisk utveckling.  
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Detta utmynnar i det femte kapitlet där vi med stöd av innehållet i kapitel fyra definierar de 

teoretiska variabler vi vill undersöka i empirin.  

I det sjätte kapitlet förklarar vi hur vi valt att försöka mäta de teoretiska variabler som definierades i 

kapitel fem. Vi undersöker med hjälp av diverse tester vilka samband som kan påvisas empiriskt 

mellan dessa och den teknologiska utvecklingen, samt diskuterar och analyserar resultaten. 

I kapitel sju presenteras uppsatsens slutsatser samt reflektioner. 
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2. Tecken på teknologiorsakad arbetslöshet i Sverige 
Här presenteras empiriskt underlag som ger stöd för ett samband mellan arbetsproduktivitetstillväxt 

och arbetslöshet i Sverige under de senaste 30-40 åren. Detta skiljer sig från tidigare undersökningar 

och motiverar att återigen undersöka om det finns ett samband mellan teknologisk utveckling och 

arbetslöshet. 

2.1. Det har hittills saknats stöd i empirin 
Det har länge varit ett omdebatterat ämne ifall den teknologiska utvecklingen skapar arbetslöshet 

genom att göra enskilda arbetare så produktiva att inte alla människor längre behövs i produktionen. 

Denna idé har dock mycket litet stöd i ekonomisk teori, och i en studie från 1986 kan professor Sören 

Wibe visa att arbetslöshet- och arbetsproduktivitetsdata1 för Sverige över perioderna 1920 till 1939, 

samt 1945 till 1979 inte uppvisar något tecken på samband (Wibe 1986).  

2.2. Nya data: ett möjligt trendbrott? 
27 år efter Wibes undersökning har det hänt mycket med den svenska arbetslösheten och därmed 

finns det anledning att testa slutsatsen i Wibe (1986) och undersöka om förekomsten av teknologisk 

arbetslöshet fortfarande går att förkasta. I figuren nedan presenteras en sammanställning av 

genomsnittlig årlig AP-tillväxt och arbetslöshet för femårsperioder från 1978 till 20072. Resultaten 

visar till skillnad från Wibe (1986) en tydlig indikation på ett samband mellan variablerna3. 

 

Figur 1 Produktivitetstillväxt och arbetslöshet i Sverige 1978-2007 (källa: EUKLEMS, SCB) 

                                                           
1
 Arbetsproduktivitet definieras som ett mått för produktionen genom ett mått på mängden arbete, exempelvis 

BNP i fasta priser genom antalet arbetade timmar. 
2
 Genomsnittet är beräknat som det aritmetiska medelvärdet av den årliga AP-tillväxten 

3
 Regressionsanalys ger funktionen: UNEMP_5YR = - 0,0106 + 2,85 D-AP_5YR, R-Sq(adj) = 89,6%. 
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Tanken med att studera femårsperioder är att vi ska kunna se ett mer långsiktigt samband mellan 

variablerna. Om den varierande arbetsproduktivitetstillväxten framförallt förklaras av teknologisk 

utveckling finns här starkt stöd för teknologiorsakad arbetslöshet. En avgörande fråga är alltså hur 

pass bra mått arbetsproduktiviteten är på den teknologiska utvecklingen. Det uppstår också frågor 

kring orsak och verkan; kan vi vara säkra på att kausaliteten går från arbetsproduktivitet till 

arbetslöshet, eller finns det en möjlighet att perioder av högre arbetslöshet4 faktiskt leder till ökad 

arbetsproduktivitet? För jämförelse med resultaten i Wibe (1986) presenteras dessa (data över 1920 

till 1939 samt 1945 till 1979) tillsammans med våra resultat (data över 1978 till 2007) nedan i figur 2.  

 

Figur 2 Arbetsproduktivitet och arbetslöshet, 1920 -2007 (källa: Wibe, 1986) 

Jämfört med de äldre tidsserierna är det ganska tydligt att det skett något slags trendbrott i 

relationen mellan arbetsproduktivitetstillväxt och arbetslöshet5. För att få en mer detaljerad bild av 

förhållandet mellan de båda variablerna och för att se om det går att bedöma mer exakt när 

trendbrottet inträffade, presenteras i Figur 3 istället de faktiska årliga observationerna över perioden 

1978-2007. 

                                                           
4
 Definitionen av arbetslöshet ändrades 2005 och arbetslösheten efter 2005 bör vara något högre än den hade 

varit enligt tidigare definition. Arbetslöshetssiffror före och efter 2005 är därmed inte helt jämförbara. 
5
 Arbetsproduktiviteten kan mätas på ett annat sätt av Wibe, data kanske inte är fullständigt jämförbara. 
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Figur 3 Produktivitetstillväxt och arbetslöshet, årsvis (källa SCB, EUKLEMS) 

Observationerna är färgkodade efter den femårsperiod de tillhör. Det går inte att säga något med 

säkerhet men det tre första perioderna (mörkblå, röd och grön) skulle kunna höra till den tidigare 

trenden som Wibe visade för 1945-1979. Vi kan också observera att perioden 1993-1997 (lila) inte 

internt uppvisar själva trenden utan ligger på en konstant arbetslöshetsnivå men med varierande 

värden för AP-tillväxten6. Vi bör alltså vara aktsamma på att sambandet kanske inte är så starkt som 

Figur 1 ger sken av. En regressionsanalys av de årliga observationerna visar dock fortfarande på ett 

signifikant samband även om förklaringsgraden sjunker från 89,6 % till 31,2 % jämfört med 

femårsmedelvärden. Även visuellt framstår också i vår mening sambandet som relativt tydligt. Att 

sambandet framstår tydligare med femåriga genomsnitt skulle kunna förklaras med att det inte rör 

sig om effekter som syns inom ett år. Att studera de årliga observationerna kan då bara ge en rättvis 

bild om vi känner den korrekta laggstrukturen. 

2.3. Frågan kräver närmare studier 
Med tanke på att det för perioden 1978-2007 antyds ett samband som inte kunnat observeras under 

tidigare perioder kan vi inte förkasta idén om teknologiorsakad arbetslöshet utan att först genomföra 

en mer grundlig behandling av problemet. Viktiga frågor att undersöka är hur pass väl 

arbetsproduktiviteten kan tänkas mäta den teknologiska utvecklingen, om ett annat mått förefaller 

bättre samt vilket stöd som finns, såväl empiriskt som teoretiskt, för effekter på arbetslöshet av 

teknologisk utveckling. 

  

                                                           
6
 Här skulle kausaliteten kunna vara omvänd, förklaring till detta diskuteras senare. 
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3. Hur mäter man teknologisk utveckling? 
Här diskuteras begreppet teknologisk utveckling och hur bra AP-tillväxt kan tänkas mäta den. Ett 

alternativt mått, TFP, presenteras och utvärderas. 

3.1. Vad innebär begreppet? 
Innan vi söker svar på frågan om hur arbetslösheten påverkas av teknologisk utveckling och hur bra 

detta mäts av AP-tillväxten, behöver vi först ha klart för oss vad vi menar med teknologisk utveckling. 

Det är uppenbart att det till viss del rör sig om uppkomsten av nya maskiner och ny teknik, nya 

produktionsmetoder och tillvägagångssätt. Begränsar vi definitionen till detta betyder den 

teknologiska utvecklingen inte mycket mer än produktivitetsökningen den innebär. Teknologins roll 

måste dock ses som större än så. Förutom att påverka produktionsprocessen skapar den tidigare 

okända varor och tjänster vilket möjliggör helt ny konsumtion.  Även om ny teknologi växer fram för 

att möta existerande behov innebär dess uppkomst också att nya behov skapas och påverkar våra liv 

på helt oväntade sätt (Lipsey, 2001: 2-3). Exempelvis kan tvätt- och hushållsmaskinernas betydelse 

inte bara mätas i ökad produktivitet och konsumtion; effekten de har haft på kvinnans roll i familj och 

arbetsliv är knappast försumbar. Denna effekt behandlas exempelvis av Greenwood et al. (2005). På 

senare år har det kanske framförallt varit datorn och informationsteknologin som spelat en stor roll 

för samhällets utveckling. Med tanke på att teknologin inte bara påverkar produktionsprocessen och 

konsumtionen, utan långsiktigt även har stora effekter på levnadsstandard, sociala och politiska 

struktur och till och med våra värderingar (Lipsey, 2001: 3), förstår vi att det är komplext, om inte 

omöjligt att fånga processen i en förenklad, ekonomisk variabel. 

Det finns även problem involverade med att försöka skilja den teknologiska utvecklingen från andra 

processer så som investeringar i kapital och tillväxt i produktionen. Det finns gott om kritik som 

hävdar att den teknologiska utvecklingen bör endogeniseras, det vill säga beskrivas som en funktion 

av policy kring bland annat investeringar i forskning och utveckling, utbildning, med mera. För den 

som är intresserad återges en del av dessa teorier i Carlin & Soskice (2006) eller Fregert & Jonung 

(2005). Vi baserar dock undersökningen i denna uppsats på antagandet om att den teknologiska 

utvecklingen kan beskrivas som en exogen process. Med andra ord antar vi att kausaliteten bara går 

åt ett håll, så att arbetslösheten inte direkt eller indirekt, i sin tur påverkar den teknologiska 

utvecklingen. Vi gör oss här skyldiga till ett något kontroversiellt antagande, men gör detta för att 

förenkla diskussion framöver. Istället för att ägna uppsatsen åt att diskutera de olika teorierna kring 

mätbarhet genomför vi vår empiriska studie medvetna om att det kan finnas problem med det 

perspektiv ur vilket vi väljer att se den teknologiska utvecklingen.  

När nu den underliggande problematiken i att fånga den teknologiska utvecklingen i ett mått hastigt 

har belysts kan vi gå vidare med att diskutera hur pass troligt det är att AP-tillväxten faktiskt mäter 

teknologisk utveckling.  
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3.2. Arbetsproduktivitet 

Arbetsproduktiviteten definieras som produktion genom sysselsättning7; eller   
 

 
. Vi har i denna 

studie beräknat den som bruttoproduktionen i 1995 års priser genom antalet arbetade timmar8. 

Tillväxten i arbetsproduktiviteten har beräknats som differensen mellan värdet ett visst år och värdet 

föregående år, genom värdet det föregående året; eller    
       

    
. Om vi främst är intresserade av 

hur teknologin påverkar produktionen tycks arbetsproduktiviteten vid en första anblick vara ett bra 

mått på den teknologiska utvecklingen. Exempelvis används som tidigare nämnt femåriga genomsnitt 

i Wibe (1986), men vi kan även se exempel på användandet av årlig, genomsnittlig tillväxt över 

tioårsperioder i Blanchard et al. (199x)9 i syfte att undersöka den teknologiska utvecklingens 

förhållande till arbetslöshet. Det finns dock vissa problem med måttet som bör beaktas. Ett första 

problem kan illustreras på följande vis: 

 

Vi tänker oss att vi studerar produktiviteten i ett företag och antar att teknologins nivå är konstant 

under mätperioden. Företaget beslutar att använda mer kapital, låt oss säga maskiner, än tidigare 

med samma mängd arbetskraft. Följden är att produktionen ökar med arbetskraftsanvändningen 

oförändrad.  

Vi ser att arbetsproduktivitetens definition kräver att den stiger, men den teknologiska utvecklingen 

har stått stilla. Att mängden kapital per arbetad timme ökar på detta vis benämns som ökad 

kapitalintensitet. För ytterligare förklaring av begreppet kan ses Fregert & Jonung (2005). En 

alternativ benämning är kapitalfördjupning. Även om vi antar att kapitalintensiteten ökar under en 

period med den teknologiska nivån oförändrad, kan detta ha kommit till stånd genom tidigare 

teknologisk utveckling. Datorernas intåg på marknaden är ett bra exempel på hur teknologin tillför 

nytt kapital till produktionsprocessen och därmed ökar arbetsproduktiviteten. Edquist (2009) visar 

att 40 till 50 % av arbetsproduktivitetstillväxten i Sverige över perioden 1995 till 2005 kan förklaras av 

IKT-investeringar (informations- och kommunikationsteknologi). En förklaring till det stora 

genomslaget ska ha varit att den teknologiska utvecklingen lett till hastigt fallande priser på IKT-

produkter (Edquist, 2009: 39). Detta visar att teknologin alltså både kan vara ansvarig för förändrade 

priser och ökad kapitalintensitet. En avgörande variabel i kapitalintensitetetens förändring är dock 

storleken på nya investeringar i kapital (Fregert & Jonung, 2005: 135). Investeringarnas storlek har en 

mängd olika förklaringar, inte minst konjunkturen, och därmed bör vi vara kritiska till hur stor del av 

den ökade kapitalintensiteten som är hänförlig till teknologisk utveckling. 

Överlag finns ett problem med arbetsproduktivitetsmåttet på grund av dess ovan nämnda definition: 

  
 

 
. Allt som påverkar produktionen och antalet arbetade timmar, påverkar också 

arbetsproduktiviteteten (Blanchard et al., 199x: 10). Med avseende på vårt syfte blir detta ett stort 

problem eftersom antalet arbetade timmar är ett alternativt mått på sysselsättningen och därmed 

också har en stark koppling till arbetslösheten. Caballero & Hammour (1994) behandlar vad 

författarna kallar för lågkonjunkturers renande effekt. De beskriver hur arbetsproduktiviteten kan 

stiga under lågkonjunkturer genom att utdaterad eller relativt olönsam verksamhet ”rensas ut” 

                                                           
7
 Matematiska definitioner är lånade ur Carlin & Soskice (2006). 

8
 Data är hämtade från EUKLEMS-databasen.  

9
 Denna artikel återfinns på Olivier Blanchards profil på MIT:s hemsida, men saknar tyvärr årtal: 

http://economics.mit.edu/files/1909/ 
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(Caballero & Hammour, 1994: 1352) vilket leder till att kvarvarande företag i genomsnitt är mer 

produktiva än tidigare. Med tanke på detta kan man se det som att högre arbetslöshet orsakar 

arbetsproduktivitetstillväxt. Hög arbetsproduktivitetstillväxt behöver alltså inte vara ett tecken på 

teknologisk utveckling. Det finns även teorier som talar för ett motsatt samband där högre 

arbetslöshet orsakar lägre eller negativ produktivitetstillväxt. En vanlig förklaring kallas på engelska 

labour hoarding och innebär att arbetskraften används mindre intensivt under lågkonjunkturer; man 

försöker att vänta ut kriser i syfte att undvika kostnader förknippade med att säga upp och 

nyanställa. Effektens omfattning behandlas bland annat i Felices (2003). Då vi mäter 

arbetsproduktivitet med hjälp av antal arbetade timmar och inte antal sysselsatta måste det dock 

vara mindre risk att den minskade intensiteten får en produktivitetssänkande effekt. 

3.3. Total faktorproduktivitet 
Ett mer sofistikerat sätt att mäta den teknologiska utvecklingen är med den så kallade totala 

faktorproduktiviteten (TFP), ibland även kallad multifaktorproduktiviteten (MFP). Ett av de första 

exemplen på metoden återfinns i Solow (1957). TFP-måttet bygger på att skapa en aggregerad 

produktionsfunktion för hela ekonomin, där produktionen beskrivs som en funktion av mängden 

arbetskraft (L) och kapital (K) (med andra ord produktionsfaktorerna) samt tiden (t), vilket möjliggör 

påverkan via teknologisk förändring. Måttet förklaras enklast på matematisk väg. I generell form kan 

produktionsfunktionen skriva som 

 

   ( )   (   )     

 

där A är den teknologiska nivån, eller den totala faktorproduktiviteten (Solow, 1957: 312). 

Ekvationen totaldifferentieras med avseende på tiden och delas med Y vilket ger: 

 

  ( )

 
  

  ( )

 
   

  ( )

 
   

  ( )

 
 

 

där    
  

  

 

 
    

  

  

 

 
 (Solow, 1957: 312); det vill säga produktionens kapital- respektive 

arbetskraftselasticitet. Ekvationen säger med andra ord att: 

 

                    (              )  (                           )  (                          ) 

 

Genom att observera övriga variabler och skatta elasticiteterna får vi TFP-tillväxten som en residual. 

10 TFP-tillväxten blir alltså den del av tillväxten i produktionen som inte förklaras av förändringar i 

produktionsfaktorerna, eller formulerat annorlunda: den totala faktorproduktivitetens bidrag till 
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produktionstillväxten. Som vi kan se bygger produktionsfunktionen på antagandet om att den 

teknologiska utvecklingen inte förändrar den marginella substitutionskvoten mellan arbetskraft och 

kapital (Solow, 1957: 312). 11 Antar vi dessutom konstant skalavkastning kan vi ta 

produktionsfunktionen genom arbetskraften för att få: 

 

 
   ( )   (

 

 
  
 

 
)   ( )   (

 

 
) 

Vi ser att 
 

 
 bara blir ett annat uttryck för arbetsproduktivitet och 

 

 
 beskriver kapitalintensiteten; vi 

använder därför istället λ (beteckningen för arbetsproduktivitet) och benämner kapitalintensiteten 

som k. Genom att utföra samma manipulation som tidigare får vi: 

  ( )

 
  

  ( )

 
   

  ( )

 
 

vilket låter oss skatta TFP-tillväxten endast genom att observera AP-tillväxten och förändring i 

kapitalintensiteten. Detta är den ekvationsform som Solow sedan använder vilket tillåter ritandet av 

en kurva, med λ på den vertikala axeln och k på den horisontella (Solow, 1957: 313). Man brukar då 

tala om att förändringar i k innebär att man rör sig längs med kurvan medan den teknologiska 

utvecklingen (positiv förändring i A) förskjuter kurvan utåt. För att passa med själva TFP-måttet 

definierar Solow teknologisk utveckling som ”all typ av förskjutning av produktionsfunktionen”. 

Förutom ny produktionsteknologi omfattar det därför även saker som organisatorisk förändring, 

utveckling i arbetskraftens kompentens och ”allt möjligt” (Solow, 1957: 312). Metoden kallas ibland 

tillväxtbokföring. 

Måttet har förstås utvecklats sedan 1957; ett stort bidrag ges i Hall (1990) där det uppmärksammas 

att vissa antaganden i Solow-modellen inte tycks hålla (Solow antar bland annat perfekt konkurrens). 

Framförallt är det antagandet om att den marginella substitutionskvoten förblir oförändrad, som inte 

håller i praktiken. Ett annat sätt att formulera samma antagande är att TFP-tillväxten inte korrelerar 

med någon av produktionens förklaringsfaktorer, förutom just de som förskjuter själva funktionen. 

Det visar sig dock att TFP-tillväxten tenderar att följa produktionstillväxten (Hall, 1990: 71). Mer 

nyliga exempel på vidareutveckling av metoderna ser vi exempel på i Basu et al. (2006), som bygger 

vidare på idéerna i Hall (1990). Här försöker man korrigera för problemet genom att släppa på 

antaganden om konstant skalavkastning och perfekt konkurrens samt införa variabler i 

produktionsfunktionen som beskriver hur pass intensivt varje ”enhet” arbete och kapital används. De 

menar att Solows TFP-mått varierar ungefär dubbelt så mycket som deras ”renade teknologi” (Basu 

et al., 2006: 1418).  

3.4. Därför använder vi TFP-tillväxt 
Med hänsyn till den kritik som finns mot AP-tillväxten blir det problematiskt att med dess hjälp 

studera teknologins effekt på arbetslösheten. Vi kan helt enkelt inte vara säkra på åt vilket håll 

kausaliteten går. Som vi såg av figur 3 i kapitel 2.2 var både AP-tillväxten och arbetslösheten ovanligt 

höga under perioden 1993-1997. Eftersom denna period tillhör nittiotalskrisen känns det rimligt med 

den ovan givna förklaringen att de minst produktiva företagen och anställda slogs ut och därmed 

höjde arbetsproduktiviteten. Om vi tittar närmare på BNP-tillväxten för perioden 1978-2007 ser vi 
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också att den kraftiga ökningen i arbetslösheten hänger ihop med negativ BNP-tillväxt åren 1991 till 

199312. Detta är också första gången i vår dataserie vi kan observera att AP-tillväxten inte följer BNP-

tillväxten, vilket skulle kunna förklara varför det inte går att observera något samband mellan AP-

tillväxt och arbetslöshet för tidigare perioder. Lågkonjunkturen, eller en ekonomisk kris, måste 

kanske vara tillräckligt långvarig och omfattande för att de effekter vi talar om ska göra sig gällande13. 

En möjlig förklaring är att labour hoarding för första gången under vår tidsperiod inte varit ett 

strategiskt fördelaktigt val för företagen. 

Efter denna diskussion bedömer vi att AP-tillväxten inte mäter den teknologiska utvecklingen 

tillräckligt väl. Det samband vi tyckte oss se i kapitel 2 skulle fortfarande kunna vara riktigt, men AP-

tillväxten kan förklaras av så mycket annat att det inte räcker för en slutsats. Vi använder oss därför 

istället av TFP-tillväxten för att beskriva den teknologiska utvecklingen. Fördelen med TFP-tillväxt 

framför AP-tillväxt är att den rensar bort effekterna av förändrad arbetskraftsanvändning; den 

lämpar sig därför bättre som en förklarande variabel till arbetslösheten. Ovan förklarade vi dock att 

IKT-investeringar ledde till ökad kapitalintensitet, vilket i sådana fall inte skulle dyka upp i TFP-

tillväxten. Vi tror därför att det kan finnas en risk att TFP-tillväxten underskattar den teknologiska 

utvecklingen framförallt när det gäller ny och ”revolutionerande” teknik som IKT. Att TFP-tillväxten 

underskattar den teknologiska utvecklingen känns än mer rimligt när vi ser negativa värden för TFP-

tillväxten. Även om arbetsproduktiviteten ibland kan tänkas sjunka är det inte särskilt troligt att det 

samma inträffar för den teknologiska nivån. Vi ser detta som ett tecken på att kritiken i Hall (1990) till 

viss del är riktig, låg eller negativ tillväxt i produktionen kommer att leda till att TFP-tillväxten 

underskattas, medan ovanligt hög tillväxt i produktionen innebär motsatsen. 

En avgörande fråga för TFP-tillväxtens lämplighet är ifall kapitalfördjupning skall ses som en del av 

den teknologiska utvecklingen. Av den litteratur vi gått igenom som underlag för den här uppsatsen 

tycker vi oss kunna säga att TFP-tillväxt är det mest vedertagna måttet på teknologisk utveckling. 14 

Med stöd av måttets popularitet väljer vi därför att inte genomföra några modifieringar. 15 Det finns 

dock inte en given metod för beräkning, utan författarna utformar ofta egna matematiska modeller 

för att beräkna TFP-tillväxten även om alla har Solows modell i grunden. Vi hämtar TFP-data från 

EUKLEMS-databasen. Där beräknas TFP-tillväxten som bidraget till tillväxten i förädlingsvärdet, vilket 

var den metod som rekommenderas i Solow (1957) även om Solow själv saknade tillgång till det 

dataunderlag som krävdes för detta. Produktionen beskrivs som en funktion av förändringar i värdet 

av kapitaltjänster respektive arbetskraftstjänster samt ett index för energi och insatsvaror. TFP-

tillväxten är residualen som blir över när bidragen från tidigare nämnda produktionsfaktorer har 

beräknats (O´Mahony & Timmer, 2009: F376). 

Det finns givetvis ytterligare kritik mot TFP-tillväxt som mått på teknologisk utveckling. Den består 

bland annat i att det är beroende av en produktionsfunktion som är rättvisande vid alla nivåer av 

aggregering i ekonomin samt att måttet medför flera mättekniska problem (Lipsey & Carlaw, 2004: 
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 Data över BNP är hämtade från EUKLEMS-databasen. 
13

 Det vore intressant att med tillgång till andra data studera om den senaste krisen hade några effekter på AP-
tillväxten. 
14

 Exempel är Basu et al. (2006), Christiano et al. (2004), Blanchard (19xx), Galí (1999), Marchetti & Nucci 
(2007). 
15

 En idé vore att addera TFP- och IKT-bidraget till tillväxt i produktionen för att få ett bättre mått. Data finns 
tillgängliga för detta men idén kom tyvärr för sent för att hinna genomföras inom ramarna för denna uppsats. 
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1121-2). Även kritik mot teknologin som en exogen process är ett ifrågasättande av att teknologin 

går att beskriva på det viset som den görs med TFP-tillväxten.   
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4. Teknologisk utveckling och arbetslöshet i ekonomisk teori  
I detta kapitel förklaras teoribildning kring hur teknologisk utveckling påverkar arbetslöshet. Detta 

inkluderar efterfrågan på arbetskraft på kort- och lång sikt samt effekter på och av 

arbetsmarknadens matchningsprocess. 

4.1. Långsiktiga effekter 
Den teknologiska utvecklingen har gått framåt med stormsteg under hela 1900-talet utan att någon 

uppenbar koppling till arbetslöshetens utveckling visat sig. Avsaknaden av ett tydligt samband har 

bekräftats empiriskt i undersökningar av Blanchard et al. (199x) för amerikanska och franska data 

över perioderna 1870-1990 respektive 1896-199316, samt som tidigare nämnt av Wibe (1986) för 

svenska data över perioden 1920-1979. Avsaknaden av ett empiriskt samband kan ändå konsolideras 

med idén om att teknologin skapar arbetslöshet om vi för in produktionens utveckling i bilden. Om 

ny teknologi gör det möjligt att producera mer med samma mängd arbetskraft, följer att 

produktionen måste växa i linje med produktiviteten för att arbetskraftsanvändningen ska vara 

oförändrad. En svag tillväxt i produktionen ackompanjerad av snabb teknologisk utveckling skulle 

därför kunna innebära att arbetskraftsanvändningen minskar (Blanchard et al, 199x: 3). 

Med tanke på teknologins inkomstökande effekt är det dock svårt att se att något sådant faktiskt 

skulle kunna observeras. Hansen (1931) sammanfattar resonemanget med att 

arbetskraftsbesparande teknologi innebär lägre produktionskostnader, vilka antingen ger lägre 

konsumentpriser eller större företagsvinster. Om hela kostnadsminskningen går till en prissänkning 

kommer vi att kunna se en motsvarande ökning i efterfrågan på den berörda varan eller tjänsten, 

förutsatt att efterfrågan är elastisk.  Detta innebär att produktionen ökar lika mycket som 

arbetsproduktiviteten; arbetskraftsanvändningen lämnas därför oförändrad. Är efterfrågan oelastisk 

friställs en del av konsumenternas inkomster. Dessa går till konsumtion och därmed produktionen av 

andra varor och tjänster, med samma resultat: ingen arbetskraft friställs permanent. Om vinsterna 

istället stiger ser vi en ökad inkomst hos företagsägare som på samma vis kommer att öka sin 

konsumtion. Enligt detta resonemang kan teknologin och produktivitetsökningar aldrig långsiktigt 

orsaka arbetslöshet. Stiger arbetsproduktiviteten i ett företag kommer deras produktion att öka lika 

mycket, alternativt stiger produktionen hos andra firmor och absorberar den friställda arbetskraften 

(argument från Paul H. Douglas återgivna i Hansen, 1931: 685). Det framhävs också att dessa idéer 

varit allmänt tankegods under lång tid, redan vid artikelns författande. 

Samma sak, om än något mer invecklat, återfinns i dagens läroböcker. Som exempel har vi använt oss 

av Carlin & Soskice (2006). Om arbetsmarknaden beskrivs med en lönesättningskurva och en 

prissättningskurva (känt som WS-PS-modellen) med reallönen på den vertikala axeln och 

sysselsättning på den horisontella axeln, innebär en förändring AP-tillväxten att prissättningskurvan 

förskjuts uppåt och ger högre reallöner och en högre efterfrågan på arbetskraft (Carlin & Soskice, 

2006: 387). 

Hansen (1931) invänder dock mot riktigheten i resonemanget, då det bygger på att man ignorerar 

sambandet mellan konsumenternas inkomster och mängden arbetskraft som används i 

produktionen. Om priserna sjunker men konsumtionen inte ökar friställs mycket riktigt en del av 

konsumenternas inkomster; lika mycket inkomst går dock förlorad för de arbetare som sägs upp ur 
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produktionen med resultatet att den totala konsumtionen förblir oförändrad, om än omfördelad. 

Teorin om att de uppsagda arbetarna skulle absorberas av produktionen igen bygger på att 

konsumtionen först ökar; detta kan inte hända om inte den totala köpkraften ökar. Alternativt att vi 

kan anta att priset på arbetskraft (nominella löner) sjunker till följd av överskottet (arbetslösheten). 

Det finns dock många anledningar att tro att lönerna inte faller utan vidare, inte minst med tanke på 

betydelsen av fackföreningar och arbetslöshetsförsäkring (Hansen, 1931: 687-8). 

Haberler (1932) menar att Hansens kritik är felaktig när vi tar hänsyn till cirkulationshastigheten hos 

pengar. Även om köpkraften bara har omfördelats till ett mindre antal konsumenter innebär detta 

att efterfrågan på varor och tjänster ökar i varje given tidsperiod förutsatt att pengarnas 

cirkulationshastighet inte har förändrats (Haberler, 1932: 559). Det är därför att vänta att den 

teknologiska utvecklingen ger en ökad efterfrågan som återabsorberar den friställda arbetskraften 

utan att verka sänkande på nominallönerna (Haberler, 1932: 560). Även empirin talar emot kritiken i 

Hansen (1931) och vi saknar exempel på annan kritik mot teknologins inkomstökande effekt. 

4.2. Kortsiktiga effekter 
Om det finns högst begränsat empiriskt stöd för att teknologisk utveckling orsakar arbetslöshet på 

lång sikt finner däremot flera moderna empiriska studier att en ökad teknologisk utveckling på kort 

sikt orsakar arbetslöshet. Exempelvis visar Basu et al. (2006) en kortsiktig signifikant minskning av 

produktionsfaktoranvändning till följd av en ökad teknologisk utveckling. Studien är baserad på 

amerikanska data över perioden 1958-1996 (Basu et al, 2006: 1444). Sambanden som studien finner 

är att arbetskraftsanvändningen minskar under första året, men att den sedan ökar, och att den efter 

två år stabiliseras kring en högre nivå än ursprungligen. Investeringarna faller först kraftigt för att 

sedan stiga över tidigare nivåer, medan hushållens konsumtion ökar omgående, för att sedan uppvisa 

ytterligare ökningar med en viss fördröjning. Produktionen är ursprungligen mer eller mindre 

oförändrad men ökar sedan kraftigt (Basu et al, 2006: 1418-9). Detta ger stöd för de processer som 

beskrevs i Hansen (1931). Arbetskraft friställs, men ökad köpkraft leder till ökad efterfrågan och ger 

upphov till högre konsumtion och investeringar som ökar produktionen och återabsorberar 

arbetskraften. Författarna väljer att tolka resultatet – att teknologin först verkar dämpande på 

arbetskraftsanvändning och investeringar – som att prisstelhet för de producerade varorna och 

tjänsterna bör införas i de modeller som beskriver sambandet.  

Liknande fynd görs av Marchetti & Nucci (2005) i en studie av den italienska tillverkningsindustrin för 

perioden 1984-1997. De bygger sin studie på en liknande metod som Basu et al. och får liknande 

resultat för arbetskraftsanvändningen. Genom att använda data på företagsnivå kan de också 

bekräfta att effekterna är större hos företag med större prisstelhet på sina varor. (Marchetti & Nucci, 

2005: 3).  

4.3. Flöden in i och ut ur arbetslöshet 
Mortensen & Pissarides  (1998) ger en modell för jobbskapande, jobbförstörelse och så kallad 

renovering av jobb, som innebär att ett jobb blir uppgraderat med ny teknologi för att höja 

produktiviteten och att jobben uppdateras till den nya teknologiska nivån istället för att förstöras. 

Slutsatser blev att kostnaden för att renovera jobb har stor påverkan på om effekten av teknologisk 

utveckling blir att jobbförstörelse eller jobbskapande sker snabbast samt att högre teknologisk 

utveckling leder till en ökad omfördelning och förflyttning av arbetskraft mellan företag och sektorer. 
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Billig renovering av jobb leder till långsammare jobbförstörelse, vilket är positivt för sysselsättningen, 

och vice versa. (Mortensen & Pissarides, 1998)  

 

Michelacci & Lopez-Salido (2007) finner stöd för ökade flöden på arbetsmarknaden till följd av 

teknologisk utveckling. Författarna använder en modell baserad på Solows TFP-mått (Michelacci & 

Lopez-Salido , 2007: 1198) för att undersöka påverkan av neutral och investeringsspecifik teknologisk 

utveckling på en arbetsmarknad med sökfriktioner. Detta görs för amerikanska data över perioden 

1972-1993. Neutral teknologi definieras som teknologisk utveckling som genererar 

produktivitetsökningar utan kapitalinvesteringar, medan investeringsspecifik teknologi gör nytt 

kapital billigare. Undersökningen finner att neutral teknologisk utveckling leder till ökad 

jobbförstörelse, ökad omfördelning av arbeten och ökad arbetslöshet, medan investeringsspecifik 

teknologisk utveckling minskar jobbförstörelse, har vissa effekter för jobbskapande och har expansiva 

effekter. (Michelacci & Lopez-Salido, 2007) 

4.4. Kompetens-bias och efterfrågan av högutbildad arbetskraft 
Acemoglu (2002) beskriver hur teknologisk utveckling under 1800-talet ersatte kvalificerad 

arbetskraft (skickliga hantverkare ersattes av standardiserade komponenter och serietillverkning) 

medan den under åtminstone merparten av 1900-talet istället förstärkt värdet av högre utbildning 

och uppvisat så kallad ”kompetens-bias”. Acemoglu hävdar att detta är en av huvudförklaringarna till 

att utbildningspremien i USA ökat kraftigt under perioden samtidigt som löneskillnaderna mellan 

hög- och lågutbildad arbetskraft utvecklats till fördel för den högutbildade arbetskraften (Acemoglu 

2002). Acemoglu & Autor (2010) beskriver hur utbildningspremien ökat kraftigt i USA samtidigt som 

utbudet av högutbildad arbetskraft vuxit.  

Empiriskt stöd för teknologins roll på arbetsmarknaden finner vi i Bresnahan et al. (2001), som finner 

bevis för att IT är en källa till ökad efterfrågan på kvalificerad arbetskraft och en ökande ojämlikhet 

bland löner. De beskriver även att förändringen i efterfrågad arbetskraft mot högre utbildning verkar 

ha accelererat under perioden från mitten av 1970-talet till slutet av 1900-talet jämfört med 

perioden efter andra världskriget. En av förklaringarna till detta är teknologisk utveckling med 

kompetens-bias. (Bresnahan et al, 2002) 

Ytterligare empirisk bakgrund finner vi i Morrison Paul och Siegel  (2001), där det beskrivs hur 

teknologi, handel och outsourcing påverkade kraven på arbetskraften för 450 tillverkningsindustrier 

under perioden 1958-1989. Författarna finner att teknologi har störst betydelse, genom att båda öka 

efterfrågan på högutbildad arbetskraft och minska efterfrågan på lågutbildad arbetskraft,  men att 

även handel leder till viss minskning av efterfrågan på lågutbildad arbetskraft. (Morrison Paul & 

Siegel, 2001)  

4.5. Matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare 
Eventuellt skulle problemet av negativa effekter av teknologisk utveckling på arbetslöshet kunna lösa 

sig självt tack vare den fria marknaden. Detta ställer i så fall krav på matchningsprocessen mellan 

arbetstagare och arbetsgivare.  

4.5.1. Marknadens anpassning och marknadströgheter 

Wibe (1986) behandlar arbetsproduktivitetens påverkan på arbetslöshet och skriver att denna inte 

bara beror på tekniken utan på de relativa priserna mellan arbete och kapital. Arbetsproduktiviteten 

ökar till exempel om priset på arbetskraft ökar, eftersom företag då väljer att byta arbetskraft mot 
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det för tillfället billigare kapitalet. Wibe kallar detta för substitutionsmekanismen och hävdar att 

denna tar hand om obalanser mellan ekonomisk tillväxt och arbetsproduktivitetens tillväxt. Som 

exempel skriver Wibe att om tillväxten i produktionen är lägre än AP-tillväxten orsakas mycket riktigt 

arbetslöshet. Detta pressar dock priset på arbetskraft och leder till att kapital ersätts med arbete till 

dess att arbetsproduktiviteten minskat till samma förändringstakt som för produktionen. (Wibe, 

1986: 629) 

 

Dock finns anledning att tro att lönerna inte anpassar sig utan vidare. En förklaring till varför 

arbetslöshet inte pressar ner löner är teorin om insiders och outsiders, framförd av Lindbeck & 

Snower (2001)17. Lindbeck och Snower förklarar fenomenet genom att de sysselsatta med tiden får 

viss marknadsmakt och blir så kallade ”insiders”, medan arbetslösa tappar marknadsvärde och blir så 

kallade ”outsiders”. Detta sker på grund av de kostnader som är förknippade med att byta ut insiders 

mot outsiders och de kostnader som kan uppstå på grund av motmedel från insiders då outsiders 

anställs. Ytterligare, när anställnings- och avskedskostnader existerar beror företags anställningsnivå 

på tidigare anställningsnivåer, vilket gör att arbetsmarknadschockers effekter påverkar under längre 

tid än chockerna själva existerar. Detta fenomen kallas sysselsättningsbeständighet18 och under den 

mest extrema formen, då temporära chocker har permanenta effekter, kallas det för hysteres. 

(Lindbeck & Snower, 2001: 172) 

4.5.2. Beveridgekurvan 

Ett sätt att mäta matchningens effektivitet härstammar ur analys av flödet in i och ut ur arbetslöshet. 

Flödet ut ur arbetslöshet bestäms av antalet nyanställningar (H) i varje period och definieras som 

     (   ) 

där α är matchningseffektiviteten, U är antalet arbetslösa och V är antalet vakanser (lediga 

jobb)(Carlin & Soskice, 2006: 121). 

Flödet till arbetslöshet bestäms av antalet avslutade anställningar (S) i varje period och definieras 

som 

     

där s är andelen sysselsatta som går från anställning till arbetslöshet, och E är antalet sysselsatta. 

(Carlin & Soskice, 2006: 122). Jämvikt på arbetsmarknaden bestäms då av 

      (   ) 

vilket innebär att flödena in i och ut ur arbetslöshet är lika stora, på så vis hålls arbetslösheten 

konstant. Om vi kan anta att matchningen sker under konstant skalavkastning kan jämvikten istället 

definieras som: 

     (
 

 
 
 

 
)     (   ) 

                                                           
17

 Detta är en inventering och vidareutveckling av deras teorier som lades fram 1984. 
18

 Egen svensk översättning av ”employment persistence”. 
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där u är arbetslösheten19 och v benämns vakansgraden. Genom att rita en graf med arbetslösheten 

på den horisontella axeln och vakansgraden på den vertikala axeln får vi en så kallad Beveridgekurva. 

En låg arbetslöshet antas i teorin korrelera med en hög vakansgrad medan en hög arbetslöshet antas 

korrelera med en låg vakansgrad. En försämring i ekonomins matchningseffektivitet skjuter kurvan åt 

höger, vilket ger en högre arbetslöshet för samma vakansgrad, och en förbättring i 

matchningseffektivitet skjuter istället kurvan åt vänster. (Carlin & Soskice, 2006: 122) 

 

Figur 4 Försämring i matchningseffektivitet i Beveridgekurvan. 

  

                                                           
19

 Observera att denna arbetslöshet är beräknad som antalet arbetslösa genom antalet sysselsatta. När vi 
konstruerar arbetslösheten gör vi det på sedvanligt vis genom arbetskraften. Även vår vakansgrad är beräknad 
med avseende på arbetskraften varför relationen mellan de båda variablerna inte bör påverkas. 

Arbetslöshet 

(%) 

V
ak

an
sg

ra
d

 



17 
 

5. Hur undersöker vi förekomsten av teknologiorsakad arbetslöshet? 
Här beskriver vi vår tolkning av hur presenterad teoribildning ger stöd för ett samband mellan 

teknologisk utveckling och arbetslöshet. Genom att tolka teorin definierar vi de mekanismer som 

teknologin verkar genom och dessa utmynnar i de teoretiska variabler vi vill undersöka empiriskt. 

5.1. Vår tolkning: så påverkas arbetslöshet av teknologisk utveckling 
Vi bedömer att det saknas adekvat stöd i den ekonomiska teorin för att den teknologiska 

utvecklingen skulle orsaka en minskad efterfråga på arbetskraft på lång sikt; tidigare nämnt undantag 

är Hansen (1931). Däremot finns det både teoretiskt sunda förklaringar till (se Mortensen & 

Pissarides, 1998) och empiriskt stöd för (se Basu et al., 2006 samt Marchetti & Nucci, 2007) att det på 

kortare sikt kan finnas ett samband. Detta kortsiktiga samband skulle tillsammans med teorierna 

kring matchningsprocessen mellan arbetstagare och arbetsgivare (Se Beveridgekurvan i Carlin & 

Soskice, 2006) möjliggöra att den teknologiska utvecklingen orsakar arbetslöshet, antingen genom 

ett ökat flöde in i arbetslöshet eller genom en försämrad matchningseffektivitet på grund av 

friktioner i matchningsprocessen. 

5.1.1. Hur påverkar matchningseffektiviteten? 

Matchningseffektiviteten beskriver hur smidigt arbetsgivare och arbetstagare hittar varandra på 

arbetsmarknaden. En försämrad matchningseffektivitet bör höja arbetslöshetens längd för 

arbetssökande och därigenom arbetslösheten på aggregerad nivå. Främst föreslår vi att teknologisk 

utveckling genom kompetens-bias (Acemoglu, 2002, Acemoglu & Autor, 2010, Bresnahan et al., 

2001, Morrison Paul & Siegel, 2001) höjer den av arbetsgivare eftertraktade kompetensen vilket 

ställer högre krav på arbetskraften och försämrar matchningseffektiviteten genom att kräva 

utbildning alternativt omskolning. En faktor som inte antas orsakas av teknologisk utveckling men 

som ändå kan tänkas bidra är hysteres, beskriven av Lindbeck & Snower (2001). Om kortsiktiga 

effekter av teknologisk utveckling driver upp arbetslösheten tillfälligt kan hysteres möjligen få 

arbetslösheten att bita sig kvar vid en högre nivå istället för att sjunka tillbaks helt. Detta 

resonemang pekar på vikten att undersöka befolkningens utbildningsnivå och Beveridgekurvan för 

den svenska arbetsmarknaden.  

5.1.2. Hur påverkar jobbförstörelse och jobbskapande? 

Den teoretiska modellen presenterad i Mortensen & Pissarides (1998) ger en intuitivt tilltalande lins 

genom vilken arbetsmarknaden kan betraktas. Vi använder oss inte av deras teorier kring 

renoveringskostnadens betydelse men lånar begreppen jobbförstörelse och jobbskapande för vidare 

användning i uppsatsen. 

De kortsiktiga effekterna av teknologisk utveckling i form av en initial minskning i antalet arbetade 

timmar i Basu et al. (2006) och Michelacci & Nucci (2005) och friställandet av arbetskraft från 

produktionen i Hansen (1931) väljer vi att se som tecken på jobbförstörelse. På liknande sätt väljer vi 

att se den fördröjda ökningen i arbetade timmar i Basu et al. (2006) och Michelacci & Nucci (2005) 

och att arbetskraften återabsorberas av produktionen i Hansen (1931) som tecken på jobbskapande. 

Med tanke på resonemanget i Hansen (1931) där produktivitet leder till ökad konsumtion (men inte 

nödvändigtvis i den bransch där produktiviteten ökat) förefaller det rimligt att jobbskapande kan ske 

i olika branscher till följd av teknologisk utveckling. Därför finns ingen anledning att tro att den 

jobbskapande processen kan kopplas till teknologisk utveckling på branschnivå; den ökade 

konsumtionen kan generera nya jobb i andra branscher än den där utvecklingen skett. När det gäller 
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jobbförstörelsen är det däremot rimligt att anta att jobben försvinner i den bransch där 

produktiviteten ökar. 

Eftersom resultaten i Basu et al. (2006) och även Marchetti & Nucci (2005) ger oss anledning att tro 

att jobbförstörelse sker direkt och att jobbskapandet sker med en viss fördröjning, tänker vi oss att 

nettoeffekten av jobbskapande och jobbförstörelse i en viss period  bestäms av TFP-tillväxten i olika 

perioder. Den teknologiska utvecklingen leder först till att arbeten förstörs för att sedan skapa nya 

arbeten i en senare period20. En viktig aspekt är att jobbförstörelse och jobbskapande kan ske 

asymmetriskt i ekonomin och påverka olika branscher på olika sätt. Eftersom vi har förkastat idén om 

att den teknologiska utvecklingen skulle kunna minska efterfrågan på arbetskraft på längre sikt måste 

den jobbskapande effekten överlag, och över längre perioder, vara lika stor eller större än 

jobbförstörelsen. En rimlig tanke blir då att arbetslösheten om något borde sjunka på längre sikt. 

Detta är inte nödvändigtvis korrekt eftersom jobbskapande inte går att översätta till ett direkt flöde 

ut ur arbetslöshet, då de nya jobben måste tillsättas för att minska arbetslösheten. Här blir 

matchningseffektiviteten och arbetsmarknadsfriktioner avgörande för hur pass stort flödet från 

arbetslöshet till sysselsättning faktiskt blir. Jobbförstörelse kan däremot relativt enkelt översättas till 

ett flöde in i arbetslöshet.  

Det förefaller därmed rimligt att arbetslösheten stiger när teknologisk utveckling är hög (högre än 

vanligt) och därmed ger upphov till en större jobbförstörelse än jobbskapande, och vice versa. Även i 

det fall att flödena på arbetsmarknaden ökar som beskrivet i Michelacci & Lopez-Salido (2007) antas 

arbetslösheten stiga (givet en oförändrad matchningseffektivitet). 

Utifrån dessa resonemang väljer vi att studera TFP-tillväxtens effekt på variablerna jobbskapande (på 

aggregerad nivå), jobbförstörelse (branschvis och på aggregerad nivå) och nettoflöde in i och ut ur 

arbetslöshet.  

  

                                                           
20

Det är förstås inte orimligt att effekterna är spridda över flera perioder, vi gör vissa försök att undersöka detta 
i kommande kapitel. 
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6. Empirisk undersökning och analys av teknologisk utveckling och 

arbetslöshet 
Det här kapitlet består av empiriska undersökningar och analys av de mekanismer genom vilka 

teknologisk utveckling kan påverka arbetslöshet. 

6.1. Arbetslöshet 

6.1.1. Angående TFP-tillväxt 

TFP-data är hämtade från EUKLEMS-databasen och finns tillgängliga över perioden 1994-200721. 

Eftersom det inte finns tillgång till data över samma period som för AP-tillväxten har vi inte haft 

möjlighet att göra den typ av mer långsiktiga jämförelse som presenterades i kapitel 2. För att se om 

TFP-tillväxten kan anses vara fristående från produktionstillväxten kontrollerade vi korrelationen 

mellan TFP-tillväxt och tillväxt i förädlingsvärde. Korrelationen är inte signifikant vid 5 eller 10 %, men 

den är av värdet 0,444 (p-värde: 0,112) så vi kan inte helt utesluta problem kring orsak och verkan. 

6.1.2. TFP-tillväxtens effekt på arbetslösheten 

En naturlig början på vår studie var att undersöka relationen mellan TFP-tillväxt och arbetslöshet på 

aggregerad nivå. Om det finns ett samband mellan TFP-tillväxt och arbetslöshet som verkar inom ett 

år är en rimlig förväntning att se en tydlig trendlinje när de båda variablerna ställs mot varandra i ett 

diagram. Positiv lutning skulle innebära att hög arbetslöshet och hög TFP-tillväxt visar sig samma år 

och negativ lutning skulle innebära det motsatta. Nedan presenteras en jämförelse av den årliga TFP-

tillväxten och arbetslösheten: 

 

Figur 5 TFP-tillväxt och arbetslöshet 1994-2007 (källa: EUKLEMS, SCB) 

Vi ser direkt att det inte alls är samma tydliga samband som kan skådas mellan AP-tillväxt och 

arbetslöshet i kapitel 2. Variablerna uppvisar en korrelation som inte är signifikant skild från 0 (-

0,073, p-värde: 0,804), jämfört med 0,579 på signifikansnivån 0,001 (för perioden 1978 till 2007) när 

                                                           
21

 Data finns även tillgängliga för olika näringsgrenar vilket kommer att utnyttjas senare. 
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AP-tillväxten användes som mått på den teknologiska utvecklingen22. Detta misstänkliggör att det 

inte är hastigheten hos den teknologiska utvecklingen som skapar sambandet mellan AP-tillväxt och 

arbetslöshet. Nedan presenteras även ett försök till att undersöka ett mer ”långsiktigt” samband där 

vi har sju stycken tvåårsmedelvärden för de båda variablerna ställda mot varandra. Inte heller här 

kan vi dock med gott samvete hävda tecken på något tydligt samband. 

 

Figur 6 TFP-tillväxt och arbetslöshet 1994-2007, tvåårsmedelvärden (källa: EUKLEMS, SCB) 

För treårsmedelvärden23 börjar en något mer tydlig trend uppenbara sig, men observationerna är få 

till antalet och korrelationen mellan variablerna är inte statistiskt signifikant (-0,488, p-värde: 0,405). 

 

Figur 7 TFP-tillväxt och arbetslöshet 1994-2007, "treårsmedelvärden" (källa: EUKLEMS, SCB) 

                                                           
22

 Det bör tilläggas att korrelationskoefficienten mellan AP-tillväxt och arbetslöshet sjunker till 0,455 med 
signifikansnivån 0,102 om vi begränsar oss till perioden 1994-2007. 
23

 Treårsmedelvärden används för åren 1994 fram till och med 2005, men på grund av begränsat dataunderlag 
används det tvååriga medelvärdet av värdena för åren 2006 och 2007. 
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I den mån trendlinjerna kan tänkas beskriva något samband (höga p-värden till trots) verkar låg 

arbetslöshet snarare visa sig i perioder av hastig teknologisk utveckling. Eftersom vi bedömer TFP-

tillväxten vara ett bättre mått på teknologisk utveckling än AP-tillväxt skulle vi härmed kunna 

argumentera för att förkasta idén om teknologiorsakad arbetslöshet. Att TFP-tillväxten och 

arbetslösheten inte uppvisar något samband skulle förstås kunna bero på att vi studerar en för kort 

tidsserie och jämförelser med längre årsmedelvärden skulle eventuellt kunna ge andra resultat. För 

att få en bättre blick över teknologins påverkan på arbetslösheten vill vi därför studera sambandet 

mellan TFP-tillväxten och de underliggande mekanismer som beskrivs i det föregående kapitlet. På 

detta vis hoppas vi kunna se eventuella effekter som försvinner i arbetslöshetsmåttet. Detta skulle 

kunna visa att den teknologiska utvecklingen visserligen inte på ett självklart sätt har påverkat 

arbetslösheten under perioden 1994-2007, men att den möjligen påverkar jobbförstörelse, 

jobbskapande eller matchningseffektiviteten på ett sådant vis att en effekt på arbetslösheten kunde 

vara trolig under vissa förutsättningar. 

6.2. Jobbförstörelse 

6.2.1. Varselgrad 

Jobbförstörelse är ett relativt simpelt koncept, men svårt att mäta. Vi har valt att försöka mäta 

jobbförstörelsen med data över varsel om uppsägning, hämtat från Arbetsförmedlingen. Detta utgör 

en del av jobbförstörelsen men jobb förstörs troligtvis också på sätt som inte fångas upp i statistiken, 

exempelvis genom att jobb inte tillsätts igen efter att en arbetare går i pension eller på annat sätt 

avslutar sin anställning, vilket leder till en underskattning av jobbförstörelse. Ytterligare något som 

bör uppmärksammas är att alla varsel inte behöver leda till uppsägning, vilket ger varsel en 

överskattande effekt av jobbförstörelse. Man skulle kunna hoppas att de underskattande och de 

överskattande effekterna väger upp varandra, men det är tänkbart att varken uppsägningarnas andel 

av jobbförstörelsen eller uppsägningarnas andel av varslen är särskilt konstanta. Vi utgår också ifrån 

att inte alla varsel registreras, kanske framförallt när det gäller individer som saknar A-

kasseanslutning. Vi bör därför vara försiktiga med vilka slutsatser vi drar om jobbförstörelsen med 

hjälp av varseldata. 

Eftersom fler varsel är att vänta i stora branscher och antalet varsel bör växa i takt med 

befolkningsökningen krävs det att variabeln korrigeras. Vi korrigerar genom att använda varsel som 

andel av sysselsatta i respektive industri (fortsättningsvis kallat ”varselgrad”) istället för absoluta tal. 

Sysselsättningsdata är hämtade från EUKLEMS-databasen. Vi beräknar varselgraden över perioden 

1994-2007 (14 årliga observationer) för 19 olika branscher, samt på aggregerad nivå (totalt, 

samhället) och för den totala tillverkningsindustrin. 

6.2.2. Aggregerad nivå 

Vi börjar med att ställa varselgraden mot TFP-tillväxten för att se tecken på om en snabb teknologisk 

utveckling leder till ökad jobbförstörelse. 
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Figur 8 TFP-tillväxt och varselgrad (källa: EUKLEMS, Arbetsförmedlingen) 

Figuren ger inget direkt stöd för ett samband, och korrelationen mellan variablerna är inte signifikant 

skild från 0 (0,082, p-värde: 0,781). Varselgraden verkar ha pendlat mellan cirka 0,7 % och 1,8 % 

relativt oberoende av nivån på TFP-tillväxten. 

Vi har även gjort ett försök att uppnå den typ av mer långsiktiga jämförelse som uppsatsen inleddes 

med. Eftersom dataunderlaget är begränsat har vi dock fått nöja oss med att beräkna genomsnittliga 

värden för tvåårsperioder. 

 

Figur 9 TFP-tillväxt och varselgrad, tvåårsmedelvärden (källa: EUKLEMS, Arbetsförmedlingen) 

Figuren antyder ett positivt samband mellan TFP-tillväxt och varselgrad, och korrelationen mellan de 
båda är signifikant (0,738, p-värde: 0,058)24. Det faktum att antydan till ett samband kan urskönjas 
här men inte då datapunkterna undersöktes år för år skulle kunna peka på att ett eventuellt 
samband sträcker sig över längre tidsperioder än ett år.  

                                                           
24

 Regressionsanalys ger ekvationen: VG_2YR = 0,00948 + 0,322 TFP_2YR, R-Sq(adj) = 45,4%. 
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Om vi istället skapar treåriga genomsnitt för perioden 1994-2005 och använder det tvååriga 
genomsnittet för 2006-200725 kan vi visa på följande samband:  

 

Figur 10 TFP och varselgrad, "treårsmedelvärden" (källa: EUKLEMS, Arbetsförmedlingen) 

Vi ser att sambandet får en brantare lutning och korrelationen stiger till 0,852 (p-värde: 0,067)26. 

Detta skulle kunna tyda på att vi börjar se samband när vi studerar förhållandet mer långsiktigt och 

att varselgraden kanske därför inte påverkas av kortsiktiga värden på TFP-tillväxten utan trenden i 

den teknologiska utvecklingstakten över flera år. De få mätvärdena omöjliggör dock några definitiva 

slutsatser. 

Vi övervägde även möjligheten att jobbförstörelsen skulle kunna ske med en viss fördröjning, men 

korrelationskoefficienterna påverkades inte nämnvärt när TFP-tillväxten laggades med ett år. Det kan 

vara så att effekten är spridd över flera laggar och att det därför krävs en ekonometrisk laggmodell 

för att kunna se effekterna. Här blir det problematiskt eftersom vår tidsperiod måste kortas med ett 

år för varje lagg som introduceras, emedan data bara finns tillgänglig för 1994-2007 och vi därmed 

förlorar observationer. Vi testade med upp till 4 lagg men ingen av regressionsanalyserna genererade 

någon signifikant koefficient. 

Resultaten stämmar inte nödvändigtvis överens med det vi hade väntat oss med tanke på tidigare 

empiriska undersökningar i Basu et al. (2006) och Marchetti & Nucci (2005). Då dessa görs på 

branschnivå med (bland annat) antal arbetade timmar som variabel kan en möjlig förklaring vara att 

de arbetade timmarna minskar men inte resulterar i jobbförstörelse direkt, utan endast med en 

fördröjning om ett eller två år.  

6.2.3. Branschnivå 

På branschnivå har vi möjlighet att studera sambandet genom att se till variationerna i TFP-tillväxt 

och varselgrad. Vi använder oss av standardavvikelsen (σ) som spridningsmått och en hög 

standardavvikelse i varselgraden innebär att andelen sysselsatta som varslas varierar mer än om 

                                                           
25

 Detta görs på grund av att dataunderlaget inte räcker till fem punkter för treårsmedelvärden. Åren 2006-
2007 visas av punkten längst ner till vänster i diagrammet. 
26

 OLS ger ekvationen: VG_3YR = 0,00825 + 0,462 TFP_3YR, R-Sq(adj) = 63,4%. 
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standardavvikelsen är låg. Genom att studera korrelationen med standardavvikelsen i TFP-tillväxt kan 

vi försöka svara på om det finns ett samband mellan höga variationer i teknologisk utveckling och 

höga variationer i jobbförstörelse. Särskilt i det fall den ena variabeln påverkar den andra med en 

fördröjning och effekten inte visar sig under samma år kan spridningsmått ge en indikation för 

samband som inte syns i en årsvis jämförelse. Standardavvikelserna för TFP-tillväxt och varselgrad är 

beräknade branschvis för 14 årliga observationer för 19 branscher. 

Korrelationskoefficienten mellan standardavvikelserna för TFP-tillväxt och varselgrad är av värdet 

0,563 och har p-värdet 0,012. Branschvis uppträder alltså en hög variabilitet i TFP-tillväxt samtidigt 

som en hög variabilitet i varselgraden. Förutsatt att TFP-tillväxt och varselgrad är valida mått skulle 

detta bevisa ett samband mellan teknologisk utveckling och jobbförstörelse. Testet säger oss dock 

inte om sambandet är positivt eller negativt. Det bör noteras att det finns en risk att korrelation 

mellan spridningsmåtten inte innebär ett samband mellan variablerna de är baserade på, ens om vi 

känner rätt lagglängd. En stor spridning för den ena variabeln skulle kunna förekomma helt 

slumpmässigt med en stor spridning för den andra, och vice versa. Exempel kan ses nedan: 

 

Figur 11 Möjliga problem rörande korrelation mellan standardavvikelser. 

Dock finner vi det osannolikt att helt slumpmässiga spridningar för de två variablerna skulle ge den 

signifikans vi kan se. Poängen med testet är ju dessutom att fånga upp ett samband som kanske inte 

är linjärt vid jämförelse av årliga värden. En annan risk är att både TFP-tillväxt och varselgrad 

korrelerar med produktionen, och varierande produktionstillväxt i en bransch leder till motsvarande 

variationer i båda variabler. 
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För att få en mer detaljerad bild testar vi också branschvis korrelation mellan årliga observationer för 

TFP-tillväxt och varselgrad. Följande näringsgrenar uppvisar en någorlunda signifikant korrelation: 

Näringsgren (SNI2002) Korr (TFP-tillväxt, 
varselgrad) 

p-värde 

TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSVARUTILLVERKNING; 
TILLVERKNING AV LÄDER OCH LÄDERVAROR 

-0,485 0,079 

METALLFRAMSTÄLLNING OCH  
METALLVARUTILLVERKNING  

-0,681 0,007 

TILLVERKNING AV MASKINER SOM 
EJ INGÅR I ANNAN UNDERAVDELNING 

-0,554 0,040 

PARTIHANDEL OCH DETALJHANDEL; REPARATION AV 
MOTORFORDON, HUSHÅLLSARTIKLAR OCH PERSONLIGA ARTIKLAR 

0,463 0,096 

FINANSIELL VERKSAMHET; FASTIGHETS- OCH 
UTHYRNINGSVERKSAMHET, FÖRETAGSTJÄNSTER 

0,450 0,106 

Tabell 1 Korrelation mellan TFP-tillväxt och varselgrad, branschvis (källa: EU KLEMS, Arbetsförmedlingen) 

Om vi är villiga att acceptera en signifikansnivå på omkring 10 % kan vi se att flera näringsgrenar 

inom tillverkningsindustrin uppvisar en negativ korrelation mellan TFP-tillväxt och varselgrad, och 

därmed har färre uppsägningar vid snabb teknologisk utveckling. Motsatt samband kan observeras 

för parti- och detaljhandel samt finans, försäkring, fastigheter och företagstjänster, vilka därmed 

uppvisar högre varselgrad vid snabb teknologisk utveckling.  

Vid en första anblick och med tanke på diskussionen i vår teoretiska bakgrund skulle detta kunna 

förklaras med att branscher som uppvisar positiv korrelation har stelare priser eller en oelastisk 

efterfråga på sina produkter. Till följd av detta ökar inte produktionen i branschen vid högre 

produktivitet; de lägre priserna påverkar inte efterfrågan eller så stiger vinsterna och arbetare 

friställs från produktionen. Det verkar rimligt att anta att branscher som parti- och detaljhandel, 

försäkring och fastigheter främst tävlar med inhemska aktörer, och även att en ökad produktivitet 

inte nödvändigtvis resulterar i högre produktion. Därmed förefaller det troligt att produktionen på 

kort sikt hålls någorlunda konstant, vinsterna ökar och arbetare friställs. Denna förklaringsansats 

skulle stämma bra överens med det motsatta sambandet i tillverkningsindustrin. Om vi kan anta att 

dessa näringsgrenar har större internationell exponering och därmed är mer konkurrensutsatta är 

chansen större att produktivitetsökningar pressar priserna och att de lägre priserna leder till ökad 

försäljning; här spelar efterfrågans priselasticitet mindre roll, de lägre priserna tar en större andel av 

världsefterfrågan som annars hade gått till konkurrenter. I dessa branscher är snarare teknologisk 

utveckling och ökad produktivitet en förutsättning för att klara sig, vilket skulle kunna förklara den 

negativa korrelationen mellan TFP-tillväxt och varselgraden. Kausalitetens riktning har här inte 

bevisats, men det finns ekonomisk-teoretiskt stöd för att TFP-tillväxten påverkar jobbförstörelsen på 

det här viset, medan ingen uppenbar förklaring ligger till hands för omvänd kausalitet. 

Vi har även studerat sambandet mellan genomsnittlig TFP-tillväxt och genomsnittlig varselgrad över 

hela perioden. Detta skulle visa om en snabbare trend för en bransch innebär att jobbförstörelsen i 

regel är större. Korrelationen studerades alltså för 19 observationer i varje variabel. Varken grafer 

eller korrelationskoefficienter gav dock stöd för något samband. Detta skulle kunna tolkas som att 

det är teknologichocker snarare än hög takt i teknologisk utveckling som påverkar varslen, men 

frågan är också om de stelheter som finns på arbetsmarknaden tillåter en konstant hög ström av 

varsel under lång tid. Mer troligt är kanske att de stelheter som finns på arbetsmarknaden gör att en 
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bransch med minskat arbetskraftsbehov uppvisar ett stort antal uppsägningar under en kort period, 

till exempel på grund av labour hoarding, snarare än att vi ser en strid ström av uppsägningar under 

längre tid. Detta skulle kunna innebära att effekten av hög teknologisk utveckling göms i data om 

utvecklingen sker konstant men effekterna av den sker stötvis. 

6.3. Jobbskapande 

6.3.1. Nyanmälningsgrad 

Som mått på jobbskapande använder vi Arbetsförmedlingens data över nyanmälda platser27. Data 

finns endast tillgänglig för den aggregerade nivån över perioden 1996 till 2012. Tillsammans med 

TFP-data medger det studier av perioden 1996-2007, vilket blir 12 årliga observationer. I ett försök 

att skapa ett relativt mått på jobbskapande divideras de nyanmälda platserna med antalet 

sysselsatta, hämtat från SCB. Denna variabel kallar vi fortsättningsvis nyanmälningsgrad. 

Det mest uppenbara problemet med nyanmälningsgraden som mått på jobbskapande är att långt 

ifrån all rekrytering sker via arbetsförmedlingen. Det faktiska jobbskapandet underskattas därför. Det 

går heller inte att avgöra om en nyanmäld plats hos arbetsförmedlingen rör en nyskapad tjänst eller 

om det bara är befintlig tjänst där den anställde byts ut. I denna aspekt innebär både uppsägningar 

och rekrytering bara ett ökat flöde utan koppling till att gamla jobb blir obsoleta och nya jobb skapas. 

6.3.2. Kort sikt 

Vi börjar precis som i föregående avsnitt med att se hur nyanmälningsgraden ser ut ställd mot TFP-

tillväxten. Om våra spekulationer, delvis baserade på resultaten i Basu et al. (2006) samt Marchetti & 

Nucci (2007), är korrekta ska vi kunna se ett ökat jobbskapande med ett års fördröjning. 

 

Figur 12 TFP-tillväxt (t-1) och nyanmälningsgrad, 1996-2007 (EUKLEMS, AF) 

Grafen ger inget stöd för ett samband mellan nyanmälningsgrad och TFP-tillväxt och variablerna 

uppvisar ingen signifikant korrelation (-0,259, p-värde: 0,416). Eftersom ett års fördröjning inte är 

                                                           
27

 Nyanmälda platser definieras av arbetsförmedlingen som antalet nya lediga jobb som arbetsgivare har anmält till 
Arbetsförmedlingen, där nya lediga jobb definieras som arbeten med en varaktighet på åtminstone 11 dagar upp till en 
tillsvidaretjänst (Nyanmälda platser 2013). 
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något som är hugget i sten provade vi även att ställa nyanmälningsgraden mot TFP-tillväxten i period 

t-1 och t-2, dock utan att något samband visade sig. Eftersom det är möjligt att effekten är spridd 

över flera perioder genomfördes även regressionsanalyser med upp fördröjning upp till två år, men 

ingen av analyserna genererade någon signifikant koefficient. Precis som tidigare har vi alltför få 

observationer för att kunna undersöka längre perioder. På kort sikt tycks det alltså saknas stöd för att 

det skulle finnas en koppling mellan teknologisk utveckling och jobbskapande. 

6.3.3. Längre sikt 

När vi undersöker sambandet långsiktigt med bara 12 årliga observationer blir underlaget förstås 

något tunt, vilket tyvärr påverkar möjligheten att dra några slutsatser. Med tvååriga genomsnitt visar 

sig inget samband, men när vi beräknar genomsnitt över tre år kan vi se följande relation mellan TFP-

tillväxten och nyanmälningsgraden: 

 

Figur 13 TFP-tillväxt och nyanmälningsgrad, treårsmedel och ett års fördröjning (EUKLEMS, AF) 

Här ser vi alltså den genomsnittliga TFP-tillväxten för 1995-1997 ställd mot den genomsnittliga 

nyanmälningsgraden för 1996-1998, och så vidare. Bortsett från de få observationerna är sambandet 

tydligt och uppvisar en mycket stark korrelation (0,966, p-värde: 0,034). Ställer vi de treåriga 

genomsnitten mot varandra utan fördröjning kan vi dock inte se någon korrelation (-0,224, p-värde: 

0,776). Även när genomsnittet för TFP-tillväxten beräknas med längre fördröjning (t-2, t-1 och t) är 

korrelationen stark (0,929, p-värde: 0,071). Vi skulle kunna tolka dessa resultat som att de 

jobbskapande effekterna hos den teknologiska utvecklingen inte sker omedelbart utan med viss 

fördröjning. Eftersom sambandet endast bygger på fyra datapunkter blir resonemanget tyvärr 

spekulativt och vi kan inte med gott samvete hävda att resultaten bevisar eller kanske ens talar för 

någon särskild slutsats. Vi konstaterar krasst att sannolikheten för att få en rät linje torde öka då 

antalet observationer närmar sig två. 

6.4. Nettoeffekt av jobbförstörelse och jobbskapande 
Med mått på jobbskapande och arbetslöshet hade det nu varit intressant att studera nettoeffekten 

av detta i varje period. Det vill säga, är jobbskapandet eller jobbförstörelsen störst och går det att 

koppla till TFP-tillväxten? På de variabler vi mäter dessa med ser vi dock att någon nettoeffekt 

knappast går att beräkna; varselgraden ligger runt 1 % av antalet sysselsatta medan 

nyanmälningsgraden pendlar kring 10 %. Om de var jämförbara hade rimligen resultatet varit en 
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ständigt sjunkande arbetslöshet, vilket inte är fallet i verkligheten. Som tidigare nämnt bedömer vi 

att speciellt jobbförstörelsen är svår att mäta och en stor del av de förstörda jobben fångas nog inte 

upp av varselgraden. Trots mätproblem kan vi försöka undersöka de kortsiktiga effekterna av 

teknologisk utveckling på arbetade timmar, och försöka validera resultaten i Basu et al. (2006) och 

Marchetti & Nucci (2007) för den svenska arbetsmarknaden. 

Artiklarnas resultat är att teknologichocker har en kontraktionär effekt på kort sikt med ett minskat 

antal arbetade timmar det året teknologichocken uppkommer, och en expansiv effekt på längre sikt 

med ett ökat antal arbetade timmar ett till två år efter teknologichockens uppkomst. Dessa resultat 

borde kunna tolkas som en snabbverkande jobbförstörelse följt av ett något fördröjt jobbskapande, 

enligt vår tolkning av teoribildningen i kapitel 5. Enligt vår tolkning bör effekten på jobbförstörelse av 

teknologisk utveckling kunna ses på såväl aggregerad som branschvis nivå, medan jobben inte 

nödvändigtvis skapas där den teknologiska utvecklingen sker. Detta är anledningen till att vi endast 

kan motivera en undersökning på aggregerad nivå och inte branschvis. Enligt resonemanget bestäms 

jobbskapandet av TFP-tillväxten i tidigare period(er) medan jobbförstörelsen bestäms av TFP-

tillväxten i innevarande period. Nettoeffekten av jobbförstörelse och jobbskapande kan då beskrivas 

med följande ekvation: 

                               (      )                        (    )  28 

För att undersöka nettoeffekten av jobbskapande och jobbförstörelse beräknar vi därför differensen 

mellan TFP-tillväxten för innevarande och föregående år; vi har därmed gjort antagandet att 

jobbskapande sker med ett års fördröjning. Vi undersöker sedan korrelationen mellan denna 

differens och den procentuella förändringen i antal arbetade timmar från föregående år29. I det fall 

differensen för TFP-tillväxt är positiv har den teknologiska utvecklingen ökat i hastighet, vi förväntar 

oss därför en större jobbförstörelse än jobbskapande under året och därmed en minskning i antalet 

timmar. Ett problem med denna metod är förstås att vi bortser från matchningseffektivitetens roll i 

sammanhanget när vi väljer att mäta nettoeffekten med hjälp av förändringen i arbetade timmar. 

 

Figur 14 Förändring i TFP-tillväxt och förändring i arbetade timmar, 1995-2007 (Källa: EUKLEMS) 

                                                           
28

 Ekvationen bortser från eventuella andra faktorer som påverkar jobbskapande och jobbförstörelse. 
29

 Följande beräkning genomförs för varje år: (TFP-tillväxtt – TFP-tillväxtt-1) samt ((Ht – Ht-1) / Ht-1), där Ht är antal 
arbetade timmar för period t. Detta ger oss perioden 1995-2007. 
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På aggregerad nivå ger undersökningen en korrelationskoefficient om -0,441 och ett p-värde om 

0,131. Även om relationen mellan variablerna inte är signifikant kan en generös tolkning av grafen ge 

ett visst stöd för att resultaten i Basu et al. (2006) och Marchetti & Nucci (2007) i att antalet arbetade 

timmar minskar i samma period som den teknologiska utvecklingen ökar och att jobbskapandet sker 

med fördröjning (i vårt fall ett år) stämmer även för den svenska ekonomin under perioden. 

Resultaten kan tolkas som att jobbförstörelsen är större än jobbskapandet vid ökad teknologisk 

utveckling och att nettoeffekten av dessa därmed är negativ på kort sikt.  Det gäller dock inte att en 

nedgång i arbetade timmar automatiskt innebär en proportionerlig friställning av arbetskraft, vilket 

innebär att minskade timmar inte är ett perfekt mått på jobbförstörelse. Åtminstone under 

kortsiktiga störningar av efterfrågan kan tänkas att labour hoarding innebär att anställda får jobba 

kvar men med färre timmar vilket på så sätt inte påverkar arbetslösheten. Som nämndes ovan har vi 

här heller inte tagit hänsyn till matchningseffektiviteten. En försämring i denna skulle kunna innebära 

att vi ser en minskning i antalet arbetade timmar trots att fler jobb skapas än förstörs. 

6.5. Matchningseffektiviteten 
För att det ska vara rimligt att hävda att den teknologiska utvecklingen påverkar arbetslösheten 

genom matchningseffektiviteten måste vi kunna observera förändringar i denna. Tyvärr finns ingen 

mätbar variabel, så som varselgrad eller nyanmälningsgrad, med vars hjälp vi kan mäta 

matchningseffektiviteten. Istället har vi försökt att bekräfta en försämring i matchningsprocessen 

med hjälp av Beveridgekurvan. 

6.5.1. Sveriges Beveridgekurva 

Beveridgekurvan nedan beskriver den svenska arbetsmarknaden mellan åren 1996 och 201230. Data 

över arbetslöshet och sysselsättningsantal är hämtade från SCB, kvarstående platser från 

Arbetsförmedlingen.  

 

Figur 15 Beveridgekurva 1996-2012 (källa: SCB, Arbetsförmedlingen) 
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 Arbetsförmedlingen har data för kvarstående platser endast från 1996 och framåt. 
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Beveridgekurvan över svensk arbetslöshet och arbetskraft från 1996 till 2012 uppvisar ingen 

ögonblickligen uppenbar trend, men vid närmare granskning kan en rörelse uppåt och högerut i 

diagrammet urskönjas. Vid närmare inspektion förefaller data under perioden uppvisa en sorts 

cykliskt beteende (ellipser i figuren). Vakansgraden ökar samtidigt som arbetslösheten minskar ett 

par år (en rörelse uppåt och åt vänster i diagrammet), tills ellipsens lägsta arbetslöshet nåtts. 

Därefter minskar vakansgrad och arbetslösheten ökar under en period (en rörelse höger och nedåt i 

diagrammet) tills arbetslösheten når en nivå jämförbar med startpunkten, men med högre vakanser 

än i startpunkten. Detta fenomen kan ses under åren 1996 till 2005, 2005 till 2009 och eventuellt kan 

en ofullbordad variant av fenomenet urskönjas under resten av perioden, med den första halvan av 

fenomenet under åren 2009 till 2011 och en fortsättning mellan 2011 och 2012. I den mån varje 

ellips kan ses som resultat av någon sorts cykliskt beteende verkar cyklernas längd minskat. Den 

första ellipsen tar sex år att nå vändpunkten (1996 – 2002) och sedan tre år för att nå början på nästa 

ellips (2002 – 2005), medan den andra ellipsen når vändpunkten på två år (2005 – 2007) och början 

på den tredje ellipsen på två år (2007-2009). Den tredje ellipsen är inte fullbordad men förefaller nå 

sin vändpunkt på endast två år (2009 – 2011), vilket inom ramen för denna tolkning är kortast hittills. 

Tolkat på detta vis har arbetslösheten och vakansgraden pendlat på ett cykliskt sätt under perioden, 

med svagt ökad arbetslöshet och starkt ökad vakansgrad som resultat vid periodens slut. Cyklernas 

kortare period ger också intryck av problem på arbetsmarknaden då perioden för minskad 

arbetslöshet blivit kortare allt eftersom. Sammantaget ger detta intryck av en arbetsmarknad med 

ökade matchningsproblem, då en högre nivå av arbetslöshet verkat bita sig fast samtidigt som 

vakansgraden stigit kraftigt, och det därmed borde funnits möjlighet för arbetslösheten att sjunka 

snarare än stiga.  

Vi vill hävda att Beveridgekurvan för den svenska arbetsmarknaden ger stöd för att 

matchningsprocessen har genomgått en kraftig försämring under perioden 1996-2012.  

6.5.2. Arbetslöshetstidens längd 

Ett annat sätt att hitta tecken på matchningssvårigheter är med hjälp av arbetslöshetstidens längd; 

detta eftersom ökade flöden mellan arbetslöshet och sysselsättning per definition kräver kortare 

arbetslöshetstid om inte arbetslösheten skall stiga. Om andelen långtidsarbetslösa ökar bör det vara 

ett tecken på ökade sökfriktioner eller en försämrad matchning, eftersom fler personer går 

arbetslösa länge innan de åter finner sysselsättning. Vi hämtar data över arbetslöshetstidens längd 

från SCB. För att få ett relativt mått på långtidsarbetslöshet dividerar vi antalet arbetslösa med 

arbetslöshet på 27 veckor eller mer med arbetskraften.  Tyvärr saknar SCB observationer mellan 

1993 och 1998 på grund av ”mättekniska” problem, varför serien uppvisar ett hack31. 

 

                                                           
31 Dataserien heter ”Arbetslösa 16-64 år (AKU) efter kön, ålder och arbetslöshetstid. År 1976 – 2004” på SCB.se. 
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Figur 16 Antal arbetslösa i över 27 veckor i relation till arbetskraften, 1978-2012 exklusive 1993-1998 (Källa: SCB) 

Vi kan se att andelen långtidsarbetslösa32 har ökat från ca 0,5 % till ca 2,5 % av hela arbetskraften. 

Detta ser vi som tydliga tecken på att matchningen på den Svenska arbetsmarknaden fungerar sämre 

än tidigare, vilket vi också såg tecken på i Beveridgekurvan. Frågan är om vi kan koppla den ökade 

långtidsarbetslöshetstiden till den teknologiska utvecklingen. Vi har gjort bedömningen att även om 

vi hade tillgång till en serie motsvarande de år det finns TFP-tillväxt för så är det svårt att ge en 

teoretisk förklaring till hur och när vi ska kunna se effekten av TFP-tillväxten på arbetslöshetstidens 

längd. Det är därför fruktlöst att genomföra ett test mot TFP-tillväxt. 

6.5.3. Flöden på arbetsmarknaden 

I teorin finns stöd för både ökat flöde mellan och inom branscher på arbetsmarknaden till följd av 

teknologisk utveckling. Tillsammans med arbetsmarknadsfriktioner skulle detta kunna påverka 

arbetslöshetstidens längd. Om arbetstillfällen omfördelas mellan branscher finns risk för en ökad 

missmatchning mellan kompetens och yrken. Även om den teknologiska utvecklingen inte innebär att 

en mindre mängd arbetskraft efterfrågas än tidigare, efterfrågas den kanske inom en industri med 

helt andra krav på kompetens, vilket kräver att arbetskraften först omskolas innan den har möjlighet 

att åter ta anställning. Framförallt om kompetens-bias innebär att okvalificerade arbeten ersätts med 

kvalificerade borde vi kunna se en effekt på arbetslöshetstidens längd då personer som är obenägna 

eller oförmögna att utbilda sig får allt svårare att hitta en ny anställning. 

Flöden på arbetsmarknaden visar sig problematiskt att mäta och vi kan inte presentera någon 

variabel som mäter flöden mellan branscher på ett pålitligt sätt. Eftersom vi endast har tillgång till 

nettoeffekten av flöden i form av årsmedelvärden för exempelvis sysselsättning skulle två jämnstora 

branscher rent hypotetiskt kunna byta personalstyrka utan att detta syns i statistiken. Vi har försökt 

konstruera flera mått för att undersöka frågan men validiteten bedöms för låg för att kunna 

presentera något stöd för empiri och teori på detta sätt. Dock noterar vi i kapitlen om jobbförstörelse 

och jobbskapande att TFP-tillväxt verkar (med viss osäkerhet) korrelera med både ökad varselgrad 

och ökat antal nyanmälningar, vilket kan ses som en indikation för att teknologisk utveckling ökar 

flöden på arbetsmarknaden. 
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 Observera att vi använde definitionen arbetslös i 27+ veckor 
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6.5.4. Utbildningsnivån 

I Acemoglu (2002) beskrivs hur teknologisk utveckling under stora delar av 1900-talet har uppvisat 

kompetens-bias, och därmed gagnat de individer i arbetskraften som har högre utbildning. 

Kompetens-biasen skulle kunna resultera i att nyskapade anställningar allt oftare kräver högre 

kompetens än tidigare vilket skulle resultera i ständigt högre krav på arbetskraftens utbildning. Det 

skulle innebära en försvårad matchning mellan arbetskraften och lediga jobb på grund av krav på att 

arbetskraften utbildade sig under längre perioder. 

Vi har av denna anledning undersökt hur utbildningsnivån har förändrats i Sverige. Vi har hämtat 

data från SCB över antalet utbildade i åldrarna 16-74 år och slagit samman redovisningsgrupperna för 

eftergymnasial utbildning i under 3 år, över 3 år samt forskarutbildning. Detta har dividerats med 

antalet av befolkningen i åldrarna 15-74 år. Nedan redovisas utvecklingen i denna andel med 

eftergymnasial utbildning över perioden 1994-2012. 

 

Figur 17 Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning, 15-74 år (Källa: SCB) 

Vi kan se att utbildningsnivån har stigit stadigt sedan 1994 från ca 21 % till 33 %. Detta skulle kunna 

tolkas som att arbeten allt oftare kräver högre utbildning, men en annan och kanske mer tilltalande 

förklaring är att det skett en typ av inflation i utbildningsnivån. I korta drag kan detta förklaras som 

att ett arbete som tidigare utfördes av någon med grundskoleutbildning nu utförs av någon med 

gymnasieutbildning, och arbetet som förr bara krävde gymnasieutbildning utförs nu av någon med 

högskoleutbildning. Vi är inte intresserade av att bekräfta eller förkasta denna idé; däremot är vi 

intresserade av att se om det finns stöd för att den ökade utbildningsnivån beror på en ökad 

efterfråga av kvalificerat arbete.  

Nedan presenteras data från SCB om arbetslöshetens nivå bland delar av befolkningen vid olika 

utbildningsnivå33: 
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 Data finns endast för perioden 2005 till 2012 varpå dessa presenteras i sin helhet. 
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Figur 18 Arbetslösheten vid olika utbildningsnivåer (Källa: SCB) 

 

Tyvärr överlappar inte data över arbetslösheten vid olika utbildningsnivåer EUKLEMS data särskilt väl, 

men kan kanske erbjuda generella ansatser till förklaringar ändå. Perioden 2005 till 2012 påverkades 

starkt av finanskrisen 2008 och resultaten på arbetslöshetsnivåerna vid olika utbildningsnivåer talar 

ett tydligt språk; arbetslösheten för eftergymnasialt utbildade varierade men sjönk svagt, 

arbetslösheten för gymnasieutbildade varierade men steg knappt märkbart, medan arbetslösheten 

för förgymnasialt utbildade steg från 14,2 % till 18,9 % under perioden. Värt att notera är att antalet 

(i absoluta tal och därmed även i relation till befolkningen) med förgymnasial utbildning minskat 

under perioden. Detta tillsammans med stigande arbetslöshetssiffror för de med denna 

utbildningsnivå kan ses som en indikation om att efterfrågan är större på mer utbildad arbetskraft. 

Enligt arbetslöshetssiffrorna verkar dock efterfrågan på eftergymnasial utbildning inte vara särskilt 

mycket högre än för gymnasialt utbildad arbetskraft. 

Kanske kan den så kallade utbildningspremien kasta ljus över situationen. Utbildningspremien 

beskriver den genomsnittliga inkomsten för personer med eftergymnasialutbildning i ett index 

baserat på den genomsnittliga inkomsten för personer med endast gymnasieutbildning som värdet 

100. Under perioden 2001-2010 har utbildningspremien för högskoleutbildade sjunkit från 131 till 

125, vilket betyder att det under den perioden lönat sig allt mindre med eftergymnasial utbildning34. 

Utbildningspremien skulle kunna dras ner av en svag löneutveckling hos vissa högskoleyrken. Man 

kan även tänka sig att en inflation i utbildningsnivån innebär att även högutbildade personer får 

okvalificerade arbeten efter flera års högskolestudier.  

Om vi hade kunnat se en växande utbildningspremie hade det mer definitivt kunnat tala för en ökad 

efterfråga på kvalificerat arbete, men kanske kan den minskande utbildningspremien tillsammans 

med en stigande andel eftergymnasialt utbildade tala för att befolkningen utbildat sig snabbare än 

efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökat. En annan tolkning är att högre utbildning i stigande grad 

blivit nödvändig för att få ett jobb, men inte tillräcklig för att öka inkomsten, vilket borde skapa 

                                                           
34
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friktion på arbetsmarknaden. Detaljerna är inte självklara men data skulle kunna tolkas som stöd för 

teknologisk utveckling med kompetens-bias. 

6.6. Sammanfattning 
I kapitlets början ställdes TFP-tillväxt mot arbetslöshet i Sverige under perioden 1994 till 2007 och 

varken årsvis jämförelse eller jämförelse av två- eller treårsmedelvärden visade tecken på något 

tydligt, signifikant samband. Detta talar emot den teknologiska utvecklingens långsiktiga påverkan på 

arbetslösheten, men det begränsade dataunderlaget omöjliggör undersökning av verkligt långsiktiga 

effekter.  

Därefter undersöktes TFP-tillväxtens möjliga samband med varselgraden, varpå årsvisa samband inte 

kunde bevisas. Möjligt stöd för en mer långsiktig påverkan av TFP-tillväxt på varsel hittades då dessa 

variabler uppvisar statistisk signifikant korrelation för två- och treårsmedelvärden, men antalet 

datapunkter gör att slutsatser måste dras väldigt försiktigt. Denna fördröjning var inte helt i linje med 

tidigare empiriska undersökningar men kan kanske förklaras av att timmar minskar omedelbart 

medan varsel uppstår endast efter viss fördröjning. En annan möjlig tolkning är att det årliga värdet 

av TFP-tillväxten inte är avgörande och att det snarare är trenden som är viktig. 

På branschnivå uppvisar standardavvikelserna för TFP-tillväxt och varselgrad statistiskt signifikant 

korrelation vilket skulle kunna tolkas som att höga variationer i teknologisk utveckling orsakar höga 

variationer i varselgraden. Det finns dock en viss osäkerhet i testet och det säger heller inget om 

huruvida sambandet är positivt eller negativt. 

Ett branschvis korrelationstest mellan TFP-tillväxt och varselgrad gav (någorlunda) statistiskt 

signifikant resultat för en handfull branscher, där positiv respektive negativ påverkan möjligen kan 

förklaras av hur internationellt konkurrensutsatta branscherna är. Inom den tolkningen behöver 

kraftigt konkurrensutsatta branscher ständigt ta till sig ny teknologi för att kunna säkerställa sin 

konkurrenskraft medan mindre konkurrensutsatta branscher snarare kan öka vinsterna och friställa 

arbetskraft.   

Branschvis genomsnittlig TFP-tillväxt och genomsnittlig varselgrad för hela perioden undersöktes 

men presenterades inte då det inte visade något statistiskt signifikant samband. Dock finns en 

möjlighet att arbetsmarknadsstelheter begränsar höga varselgrader under längre perioder, då labour 

hoarding skulle kunna resultera i ”klumpvisa” varsel, och att detta test därmed var dömt att 

misslyckas.  

Ett möjligt samband mellan TFP-tillväxt och nyanmälningsgrad framträder då undersökningen med 

treåriga medelvärden och ett års fördröjning uppvisade statistiskt signifikant korrelation, och det är 

möjligt att ökad teknologisk utveckling leder till ett ökat jobbskapande, åtminstone som mätt i form 

av nyanmälda platser. Det extremt begränsade antalet observationer kastar dock tvivel över 

slutsatser kring ett sådant samband och stödet för den jobbskapande effekten av teknologisk 

utveckling är mycket svagt. 

Nettoeffekten av jobbförstörelse och jobbskapande kunde inte mätas på ett tillförlitligt sätt men 

enligt vår tolkning av teoribildningen undersöktes huruvida differensen av TFP-tillväxt från 

föregående år och den procentuella förändringen i arbetade timmar uppvisade tecken på ett 

samband på aggregerad nivå. Enligt undersökningen förefaller det möjligt att ökad teknologisk 
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utvecklingstakt minskar antalet arbetade timmar under det år teknologichocken infaller och därmed 

ger upphov till kontraktionära effekter på kort sikt. Detta kan tolkas som att ökad teknologisk 

utveckling gör att nettoeffekten av jobbskapande och jobbförstörelse blir negativ på aggregerad nivå 

och kort sikt. Dock gör labour hoarding att en minskning i antalet arbetade timmar inte nödvändigtvis 

resulterar i en omedelbar ökning av arbetslösheten. 

När det gäller teknologins effekt på matchningseffektiviteten var det svårare att finna lämpliga 

tester, då matchningseffektiviteten och arbetsmarknadsfriktioner inte är direkt mätbara. 

Beveridgekurvan visade tendenser till cykliska rörelser och en trend av försämring i 

matchningseffektiviteten samtidigt som andelen långtidsarbetslösa35 visade en stigande trend. 

Flöden på arbetsmarknaden var problematiskt att mäta men tidigare undersökningar av TFP-

tillväxtens samband med varselgrad och nyanmälningsgrad kan med viss osäkerhet indikera ett ökat 

flöde vid snabbare teknologisk utveckling.  

Vi spekulerade i att teknologisk utveckling med kompetens-bias och en ökad efterfråga på 

kvalificerad arbetskraft kunde leda till friktioner genom ökad omskolning och högre krav på 

utbildning hos arbetskraften. Detta skulle då stå som förklaring till den ökning vi har kunnat se i 

arbetslöshet för lågutbildade (2005 till 2012) och befolkningens ökade utbildningsnivå. Kanske kan 

kompetens-bias innebära att mängden okvalificerade arbetstillfällen minskar eller tillsätts med 

överkvalificerad personal, vilket innebär en längre tid i arbetslöshet för individer som är obenägna 

eller oförmögna att vidareutbilda sig. Att utbildningspremien för eftergymnasial utbildning minskat 

mellan 2001 och 2010 kan möjligen betyda att befolkningen utbildat sig i snabbare takt än 

efterfrågan av högutbildad arbetskraft ökat och att jobb därför allt oftare tillsätts med 

överkvalificerad personal utan någon kompensation för deras större humankapital. 

  

                                                           
35

 Definierat som antalet som varit arbetslösa längre än 27 veckor i relation till arbetskraften. 
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7. Slutsatser och reflektioner 
Nedan följer slutsatser och reflektioner. 

7.1. Slutsatser 
Vår slutsats är att det inte finns något stöd för den klassiska lekmannateorin att teknologisk 

utveckling skulle minska efterfrågan på arbetskraft genom att göra mänskligt arbete överflödigt. I 

teoribildning och tidigare empiriska undersökningar finner vi dock flera mekanismer via vilka den 

teknologiska utvecklingen skulle kunna påverka arbetslösheten. Jobbförstörelse är en process där 

gamla jobb försvinner då ny teknologi gjort dem obsoleta eller arbetskraftsbesparande teknologi 

innebär en kortsiktigt lägre efterfråga på arbetskraft. Jobbskapande är dess något fördröjda motpart 

men hänförs inte nödvändigtvis direkt till teknologisk utveckling, utan styrs av den ökade 

konsumtionen som följer teknologins inkomstökande effekt. Hysteres ger kortsiktiga effekter en 

möjlighet att bli permanenta, vilket teoretiskt möjliggör långsiktig påverkan via jobbförstörelse och 

jobbskapande. Påverkan på matchningseffektiviteten i ekonomin till följd av teknologisk utveckling 

med kompetens-bias och ökade kompetenskrav på arbetskraften skulle kunna påverka 

arbetslösheten, speciellt i samband med ökade flöden på arbetsmarknaden till följd av 

jobbförstörelse och jobbskapande. 

På aggregerad nivå visar grundläggande statistisk behandling att snabbare teknologisk utveckling kan 

ha lett till större jobbförstörelse på två till tre års sikt under perioden. Detta ger visst stöd för att 

teknologisk utveckling har verkat jobbförstörande med en viss fördröjning. Något starkare stöd har vi 

för ett kortsiktigt samband i ett fåtal branscher. Sambandet är dock mest påtagligt för tre branscher 

inom tillverkningsindustrin där sambandet är negativt, vilket skulle innebära att snabb teknologisk 

utveckling här har dämpat jobbförstörelsen. Inget stöd kunde hittas för att teknologisk utveckling 

orsakar jobbskapande i form av nyanmälningsgrad, men då detta begrepp teoretiskt är kopplat 

främst till konsumtionsmönster i ekonomin är detta inte helt oväntat. Det förefaller dock möjligt att 

jobbskapandet i Sverige skett med fördröjning med avseende på jobbförstörelsen. Det verkar också 

rimligt att teknologisk utveckling påverkat matchningseffektiviteten genom att höja 

kompetenskraven på arbetskraften, men detta har inte kunnat troliggöras genom något statistiskt 

test. 

Huruvida den teknologiska utvecklingen påverkat arbetslösheten får ett något invecklat svar. Ingen 

direkt koppling mellan TFP-tillväxt och arbetslöshet kan påvisas, kanske eftersom de kortsiktiga 

effekterna av teknologisk utveckling som behandlats främst berört närliggande begrepp (exempelvis 

varsel och arbetade timmar), men som inte nödvändigtvis kan översättas direkt till arbetslöshet. Med 

tanke på de negativa samband vi kunde se för tillverkningsindustrin skulle förklaringen till varför vi 

inte kan se någon koppling mellan TFP-tillväxt och arbetslöshet även kunna ligga i Sveriges 

exportberoende. Om den teknologiska utvecklingen både har positiva och negativa effekter på 

sysselsättningen – beroende på olika branschers internationella exponering och 

konkurrensförhållanden – och dessa väger upp varandra, skulle man kunna tänka sig att 

arbetslösheten hade påverkats om exporten utgjort en mindre del av Sveriges BNP. Som nämndes 

ovan saknas dock stöd för att den teknologiska utveckingens hastighet faktiskt skulle ha påverkat 

arbetslösheten i Sverige. Samtidigt tycks det långsökt att hävda att teknologisk utveckling inte haft 

någon effekt alls på kvalifikationskraven i de jobb som utgör den svenska ekonomin. En kraftigt ökad 

utbildningsnivå samt ökad arbetslöshet för lågutbildade talar för att kompetens-bias spelat en roll i 

de högre arbetslöshetssiffrorna. 
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7.2. Reflektioner 
Vi har gjort en bred ansats med denna uppsats och flera behandlade aspekter skulle kunna 

rättfärdiga ett eget arbete. Exempelvis är problemet att mäta teknologisk utveckling något som vi 

skulle vilja dyka djupare i. En annan fråga är hur många jobb på arbetsmarknaden som kan klassas 

som okvalificerade och hur utvecklingen för dessa har sett ut. Om antalet okvalificerade arbeten 

minskar skulle det kunna innebära svårigheter att sysselsätta hela arbetskraften. Sammanfattningsvis 

får vi konstatera att frågan kring den teknologiska utvecklingens effekt på arbetslösheten är komplex 

och har flera möjliga infallsvinklar via vilka den kan utforskas.  
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BILAGA 

Data 

Om data 
Data är inhämtade från följande källor: 

 EU KLEMS-databasen 

 Arbetsförmedlingen 

 SCB 

 OECD 

Data finns på aggregerad nivå och/eller branschnivå. När det anges att data finns på branschnivå är 

branscherna definierade enligt näringsgrenarna i SNI2002 (Svensk näringsgrensindelning). Eftersom 

de olika källorna använder varierande branschdefinitioner har vi valt ut 19 olika branscher som 

stämmer överens mellan de relevanta källorna. Dessa är följande: 

SNI-kod Näringsgren 

A-B (01-05) JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK; FISKE 

C (10-14) UTVINNING AV MINERAL 

DA (15-16) LIVSMEDELS-, DRYCKESVARU- OCH TOBAKSVARUFRAMSTÄLLNING 

DB-DC (17-19) 
TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSVARUTILLVERKNING; TILLVERKNING AV LÄDER 
OCH LÄDERVAROR 

DD (20) TRÄVARUTILLVERKNING 

DE (21-22) 
MASSA-, PAPPERS- OCH PAPPERSVARUTILLVERKNING; 
FÖRLAGSVERKSAMHET OCH GRAFISK PRODUKTION 

DF-DH (23-25)** 
TILLVERKNING AV BRÄNSLEPRODUKTER; KEMISKA PRODUKTER; GUMMI- 
OCH PLASTVAROR* 

DJ (27-28) METALLFRAMSTÄLLNING OCH METALLVARUTILLVERKNING  

DK (29) TILLVERKNING AV MASKINER SOM EJ INGÅR I ANNAN UNDERAVDELNING 

DL (30-33) TILLVERKNING AV EL- OCH OPTIKPRODUKTER 

DM (34-35) TILLVERKNING AV TRANSPORTMEDEL 

DN (36-37) ÖVRIG TILLVERKNING (bland annat möbler) 

E (40-41) EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 

F (45) BYGGVERKSAMHET 

G (50-52) 
PARTIHANDEL OCH DETALJHANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON, 
HUSHÅLLSARTIKLAR OCH PERSONLIGA ARTIKLAR 

H (55) HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 

I (60-64) TRANSPORT, MAGASINERING OCH KOMMUNIKATION 

J-K (65-74) 
FINANSIELL VERKSAMHET; FASTIGHETS- OCH UTHYRNINGSVERKSAMHET, 
FÖRETAGSTJÄNSTER 

O (90-95) ANDRA SAMHÄLLELIGA OCH PERSONLIGA TJÄNSTER 
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*Innehåller grupperna: 

 TILLVERKNING AV STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 

KÄRNBRÄNSLE 

 TILLVERKNING AV KEMIKALIEROCH KEMISKA PRODUKTER 

 TILLVERKNING AV GUMMI- OCH PLASTVAROR 

** Arbetsförmedlingen redovisar även gruppen DI (26): TILLVERKNING AV ICKE-METALLISKA 

MINERALISKA PRODUKTER. Data är alltså inte fullständigt jämförbara. 

Näringsgren DA-DN (15-37) benämns den totala tillverkningsindustrin. Den aggregerade nivån utgör 

värdet för hela ekonomin (även offentlig verksamhet) och omfattar näringsgrenar som inte finns med 

bland de som redovisas i tabellen ovan.  

Rådata 
Nedan följer listor på samtliga data vi har inhämtat. Inom parentes anges tidsperiod samt om data 

har hämtats för aggregerad nivå (AGG) och/eller branschnivå (BRA). Listorna sorteras efter källa: 

EU KLEMS-databasen 

 “Gross output at current basic prices (in millions of Swedish Kronas)” (1977-2007, AGG) 

 “Gross output, price indices, 1995 = 100” (1977-2007, AGG) 

 “Total hours worked by employees (millions)” (1977-2007, AGG) 

 “Contribution of TFP to value added growth (percentage points)” (1994-2007, AGG/BRA) 

 “Growth rate of value added volume (% per year)” (1994-2007, AGG) 

SCB 

 Antal sysselsatta (1978-2012, AGG) 

 Antal arbetslösa (1978-2012, AGG) 

 Antal arbetslösa i 27+ veckor (1978-1992; 1999-2012, AGG) 

 Antal personer (ålder 16-74) med eftergymnasial utbildning, upp till 3 år (1994-2012, AGG) 

 Antal personer (ålder 16-74) med eftergymnasial utbildning, över 3 år (1994-2012, AGG) 

 Antal personer med forskarutbildning (ålder 16-74) med forskar utbildning (1994-2012, AGG) 

 Arbetslösa (procent av arbetskraften) med förgymnasial utbildning (2005-2012) 

 Arbetslösa (procent av arbetskraften) med gymnasial utbildning (2005-2012) 

 Arbetslösa (procent av arbetskraften) med eftergymnasial utbildning (2005-2012) 

Arbetsförmedlingen 

 Antal nyanmälda platser med mer än 10 dagars varaktighet, Helår (1996-2012, AGG) 

 Antal kvarstående platser med mer än 10 dagars varaktighet, Helår (1996-2012, AGG) 

 Antal personer berörda av varsel om uppsägning, Riket, månadsdata (1994-2007, AGG/BRA) 

Education at a Glance 2012 (OECD): 

 Earnings premiums from education, total population (ages 25-64) (2001-2010, AGG) 
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Hjälpmedel 
Statistisk behandling i form av regressionsanalyser, skapande av korrelationsmatriser samt beräkning 

av standardavvikelser har skett med hjälp av programvaran MINITAB 16. 

För beräkning av variabler och skapande av grafer har Microsoft Office Excel 2010 använts. 

Uppsatsen är skriven I Microsoft Office Word 2010. 

 


