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Sammanfattning 

Nya dator– och robotsystem utvecklas ständigt och är på väg in i så gott som alla branscher. 

En mycket omdiskuterad artikel från USA har med anledning av detta beräknat en så kallad 

automatiseringssannolikhet för samtliga yrkesgrupper i landet. 2010 gjorde författarna ett 

försök att förutspå framtiden och drog slutsatsen att 47 procent av alla yrken i USA kommer 

att försvinna till följd av automatisering under de kommande 20 åren. Denna studie 

undersöker, med hjälp av måttens svenska motsvarighet, i vilken utsträckning digitaliseringen 

påverkat sysselsättningsfördelningen i Sverige mellan 2001-2013. Då fler faktorer naturligtvis 

kan ha betydelse har variabler såsom sannolikhet för att flytta delar av produktionsprocessen 

utomlands (offshoring) och grad av rutinmässighet (RTI) också tagits med i modellerna. 

Resultatet visade att det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan förändringen i andel 

sysselsatta i ett yrke och yrkets automatiseringssannolikhet, även om effekten är svag. Ju 

högre automatiseringssannolikhet ett yrke har, desto sämre har sysselsättningsutvecklingen i 

termer av yrkets andel av den totala sysselsättningen varit. Även RTI och offshoring uppvisar 

ett negativt samband med sysselsättningsutvecklingen.  

 

Nyckelord: Digitalisering, automatiseringssannolikhet, RTI, offshoring, sysselsättning 

 

Abstract 

New computer –and robotic systems are constantly being developed in all industries. A 

controversial article from the United States has therefore estimate the probability of 

computerization for 702 detailed occupations in the US labour market. According to this 

measure, about 47 percent of the total employment is at risk. It means that computers or robot 

technology might replace the workers in the next 20 years. This paper is trying to use this 

probability measurement and apply it for the labour market in Sweden. The main purpose of 

the study is to find out whether this can explain the shift in the labour force during the period 

2001-2013. It also examines the effect of offshorability as well as routine task intensity. In 

agreement with previous studies, the change in the labour force could be explained by the 

probability of computerization. A negative correlation was found. This result is interpreted, as 

a high probability of computerization will decrease the employment rate in terms of the share 

of the total employment. Routine task intensity and offshorability indicated the same result.  

 

Keywords: Digitalization, the probability of computerization, RTI, offshorability, employment 



 ii 

Innehållsförteckning	

	
1.	Inledning	.............................................................................................................................................................	1	

1.1	Introduktion	................................................................................................................................................................	1	
1.2	Problemformulering	................................................................................................................................................	1	
1.3	Syfte	...............................................................................................................................................................................	2	
1.4	Frågeställningar	.........................................................................................................................................................	2	
1.5	Metod	och	avgränsningar	......................................................................................................................................	3	
1.6	Disposition	..................................................................................................................................................................	3	

2.	Bakgrund	.............................................................................................................................................................	4	
3.	Teori	....................................................................................................................................................................	6	
3.1	Keynes	–	teknologisk	utveckling	......................................................................................................................	6	
3.2	Substitution-	och	inkomsteffekten	.....................................................................................................................	6	
3.3	Solow-modellen	.......................................................................................................................................................	7	
3.4	Skill	Biased	Technological	Change	......................................................................................................................	7	
3.5	Offshoring	och	HO-modellen	................................................................................................................................	8	
3.6	Tidigare	forskning	.....................................................................................................................................................	9	

4.	Metod	...............................................................................................................................................................	11	
4.1	Data	............................................................................................................................................................................	12	
4.2	Metod	........................................................................................................................................................................	15	
4.2.1	Automatiseringssannolikhet	..........................................................................................................................	16	
4.2.2.	Offshoring	............................................................................................................................................................	18	
4.2.3	RTI	............................................................................................................................................................................	20	

5.	Empiri	................................................................................................................................................................	22	
5.1	Statistisk	analys	......................................................................................................................................................	22	
5.2	Sammanfattning	av	fallstudie	i	banksektorn	................................................................................................	31	
5.3	Hypotesprövning	....................................................................................................................................................	32	

6.	Diskussion	........................................................................................................................................................	33	
7.	Slutsats	.............................................................................................................................................................	39	
8.	Referenser	.......................................................................................................................................................	40	
Appendix	1	...........................................................................................................................................................	43	
Appendix	2	..........................................................................................................................................................	49	
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

1.	Inledning	
	
1.1	Introduktion	
Ingen har undgått den så kallade digitaliseringen som fortgår i ekonomin. Man pratar om ett 

andra steg i informations- och kommunikationsteknologin. Rutinarbeten utförs redan idag av 

robotar och datorer, näst på tur är mer avancerade arbeten som bland annat kräver kognitiva 

färdigheter. Leder detta till teknologisk arbetslöshet eller till nya jobbmöjligheter? Oavsett 

vilket är forskare idag ense om att arbetsmarknaden går igenom en stor förändringsprocess. 

Man pratar om ”Den fjärde industriella revolutionen”. Bara två tidigare uppfinningar anses ha 

fått lika stora konsekvenser som digitaliseringen: ångmaskinen och elektriciteten. IT-

revolutionen ses som den tredje. (Lindell 2015). Denna jobbsubstituering förväntas dessutom 

slå hårdare i Sverige än i jämförbara länder. Detta förklaras med att det fortfarande finns 

många industrijobb som lätt kan automatiseras. 1,6 miljoner arbetstillfällen inom 

tillverkningsindustrin spås försvinna i västvärlden under åren 2015-2020. (Dagens Industri) 

Andra ifrågasätter uppfattningen om att automatiseringen av arbeten leder till färre 

arbetstillfällen.  
 

1.2	Problemformulering	
Arbetsmarknaden står inför ännu en automatiseringsrevolution. Huruvida detta kommer att ge 

positiva eller negativa effekter är forskare idag oense om. Somliga pekar på risken att vissa 

yrken slås ut av moderna lösningar och att inkomstklyftorna kommer att öka till följd av detta 

(Breman och Felländer 2014). Andra lägger vikt vid möjligheterna som en digitaliserad 

arbetsmarknad faktiskt kan bidra till. Administrativa rutinartade arbetsuppgifter kan 

exempelvis elimineras och arbetstagaren får istället fokusera på analys och utvärdering. Detta 

ses då inte som ett hot eftersom arbetaren inte blir av med jobbet, utan endast får ändrade 

arbetsuppgifter, ofta till det bättre (Berger och Frey 2016). 

Ett flertal studier som tidigare undersökt ämnet lägger fokus på vad digitaliseringen skulle ge 

upphov till i framtiden. Denna uppsats tittar främst på historisk data och försöker slå fast om 

det är just digitaliseringen som förändrat jobbsammansättningen och i så fall, i vilken 

utsträckning. Trots att de flesta prognoser indikerar att en stor del av arbetsmarknaden 

kommer att digitaliseras, har ändå mycket redan skett. Frågan är också, finns anledningar att 

inte digitalisera yrken? 
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1.3	Syfte	
Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning förändringar i 

sysselsättningsfördelningen över olika yrken i Sverige kan förklaras med hjälp av ökad 

digitalisering. 

 

1.4	Frågeställningar	
 

• Har digitaliseringen bidragit till att nya jobb skapas? 

 

• Kan minskningen/ökningen av olika yrken kopplas samman med dess respektive 

automatiseringssannolikhet? 

 

• Vilka problem kan tänkas uppkomma till följd av en digitaliserad arbetsmarknad? 

 

• Utifrån sannolikhet för automatisering, hur ser fördelningen av sysselsättningen ut i 
hela ekonomin? Hur har utvecklingen sett ut över tiden? 

• Vilken roll spelar offshoring och rutinmässighet i sammanhanget? 
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1.5	Metod	och	avgränsningar	
Studien baseras på tillgängligt data från Statistiska Centralbyrån. Det vill säga anställda i 

Sverige inom åldersintervallet 16-64 år, 2001-2013. Översättningen från de amerikanska 

automatiseringssannolikheterna bygger på ett antagande om liknande teknologi i USA och 

Sverige. 

 

Frey och Osborne (2013) studerar hela yrken och tar inte hänsyn till att vissa arbetsmoment 

inom ett yrke faktiskt kan automatiseras. Samma tillvägagångssätt gäller i denna studie. 

 

Studien undersöker enbart sysselsättningsutvecklingen över tid i termer av andel av den totala 

sysselsättningen och tar inte hänsyn till individuella löner, utbildningsnivå eller storlek på 

företag. Vi tittar inte heller på individnivå, utan på den aggregerade sysselsättningen. 

 

1.6	Disposition	
Kommande avsnitt kommer att behandla bakgrunden till undersökningen. Avsnittet om teori 

och tidigare forskning följer, där relevanta nationalekonomiska teorier och liknande forskning 

tas upp i syfte om att kunna besvara uppställda frågeställningar samt för att i ett senare skede 

återkopplas och diskuteras kring. Därefter redogörs vald metod och en sammanställning av 

aktuell data med hjälp av en beskrivning samt illustrationer för att ge läsaren en översiktlig 

bild. Nästkommande del är empiri, där en statistik analys genomförs, en sammanfattning av 

den kvalitativa metoden redovisas och därefter prövas hypoteserna. Slutligen följer en 

diskussion med en efterföljande slutsats.  

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2.	Bakgrund	
Digitalisering, automatisering och robotisering är alla begrepp som går under teknologiska 

framsteg som påverkar framtidens arbetskraft. Dessa är nära besläktade, går ofta ihop och 

används ofta för samma underliggande förändring. Gemensamt för samtliga begrepp är att de 

alla ger upphov till att jobb ersätts med ny teknik, samtidigt som de bidrar till nya 

arbetsuppgifter och nya yrken (Breman 2015).  

 
Redan under 1930-talet myntade nationalekonomen Keynes begreppet ”teknologisk 

arbetslöshet”. Han ansåg att teknologiska framsteg skulle öka mängden effektiva arbetare, 

vilket skulle leda till att det krävdes färre för att producera fler varor. Enligt Frey och Osborne 

(2013) riskerar 47 procent av alla amerikanska yrken att ersättas av digital teknik inom en 

tjugoårsperiod, motsvarade siffra för Sverige är 53 procent. (Fölster 2014) Heyman, Norbäck 

och Persson (2016) visar att högst risk löper yrken inom transport och logistik, kontor och 

administration samt inom produktion. I USA visar studier att digitaliseringen har ökat 

efterfrågan på kvalificerad arbetskraft samtidigt som efterfrågan på lågkvalificerad arbetskraft 

sjunkit. Samma trend kan också ses i Sverige. Trots att en övervägande del av de jobb som 

förväntas drabbas hårdast är rutinartade jobb, kan även en del högkvalificerade yrken ligga i 

farozonen (Breman och Felländer 2014). 

 

Ett antal studier har emellertid kritiserat Frey och Osbornes förhållningssätt. Dessa studier 

menar att Frey och Osborne lägger stor vikt vid risken för arbetslöshet snarare än möjligheten 

till att nya jobb skapas. Man använder också en så kallad ”occupation-based approach” och 

antar att hela yrken kommer att ersättas med teknologi i framtiden. Arntz et al., (2016) anser 

att detta med stor sannolikhet leder till en överskattning av hur automatisering påverkar 

sysselsättningen. Man argumenterar istället för att en ”task-based approach”. Denna innebär 

att enstaka arbetsuppgifter i ett yrke kommer att automatiseras, istället för hela yrket i sig. 

Detta förhållningssätt leder också till en mycket lägre skattad risk för automatisering. Då 

sjunker andelen amerikanska jobb som kan försvinna till följd av automatisering från 47 till 9 

procent. Detta förklaras med att yrken som Frey och Osborne ansåg ligga i en högrisk-

kategori, innehöll vissa arbetsuppgifter som är svåra att automatisera. Bland annat interaktion 

med människor ansikte mot ansikte ansågs vara av central betydelse. När de tog hänsyn till 

detta sjönk risken avsevärt.  
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Ett mer digitaliserat samhälle har inneburit att även andra sätt att köpa/sälja produkter och 

tjänster etablerats. Ett typiskt exempel på detta är företagen Airbnb och Uber. Den 

förstnämnda verkar i hotellbranschen men äger inga fastigheter. Trots detta hyr de ut flest rum 

och fastigheter i världen. Även Uber har klassats som världens största i sin bransch. De 

bedriver taxiverksamhet utan att äga några bilar. Istället agerar företagen som en mellanhand 

mellan köpare och säljare och använder privata bostäder och bilar. Då finns det en risk att det 

uppstår en rad olika frågetecken gällande försäkringar, lagar och regler. De har idag inte alls 

anpassats till att allt fler affärer faktiskt rör privata aktörers tillgångar. Det kan också ge 

upphov till att färre arbetare efterfrågas i exempelvis hotellbranschen. Uthyrningen sker på en 

plattform där köpare och säljare möts och väl där sköter de affären själva (Heyman, Norbäck 

och Persson 2016). 

 

Den teknologiska utveckling som idag äger rum ger upphov till blandade känslor, både 

farhågor och förhoppningar. Ibland betonas risken att en viss typ av arbetskraft inte kommer 

att efterfrågas vilket kommer att öka inkomstklyftorna i landet.  Enligt Arntz et al., (2016) har 

dock alla yrkesverksamma upplevt att digitaliseringen förändrat deras uppgifter i arbetet, 

oftast till det bättre. Detta eftersom trista rutinarbeten ersatts med datorer och den anställde 

har istället tid till att fokusera på analys och utvärdering av data som kan göras med hjälp av 

datorerna. Kontinuerliga reformer på arbetsmarknaden anses kunna kompensera för de 

negativa effekter som följer av den tekniska utvecklingen. Detta kan leda till att nya 

arbetstillfällen lättare skapas genom att varor och tjänster ska säljas, distribueras eller servas 

över nätet. Även när ett ökat utbud av varor presenteras och demonstreras för flera kategorier 

av kunder. Nya arbetstillfällen för bland annat jurister, revisorer och högre tjänstemän 

förväntas skapas av en ökad komplexitet. Enligt Lindell har den yrkesgruppen ökat med 195 

procent mellan år 2006 och 2011. Vidare skapas en växande arbetsmarknad för datatekniker 

och ingenjörer. Då gruppen högavlönade förväntas öka, kan det leda till att industrin för 

hushållsnära tjänster växer och blir större (Lindell 2015).  

 

Vi kommer inte att kunna förutse var nya jobb växer fram, men vi kan förutse att tekniken 

kommer att bidra till behov av rörlighet och omställning på̊ arbetsmarknaden (Breman 2015, 

s.3) 

Teknikutvecklingen har i allra högsta grad ändrat karaktär på senaste tiden. Maskiner 

behärskar allt fler arbetsuppgifter som människor tidigare behövdes för. Inom kort spås 
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maskinåldern att ta ytterligare flera språng. För tio år sedan skrevs exempelvis 

forskningsartiklar där slutsatsen var att ett antal arbetsmoment helt enkelt inte kunde 

automatiseras. Ett bra exempel är att köra bil. Den amerikanska försvarsmyndigheten utlyste 

då en rad tävlingar med prissummor till den som kunde uppfinna och producera självstyrande 

bilar. Idag är detta ett faktum och dessa kör på allmänna vägar utan att en människa inblandad 

(Fölster 2014). Datorer kan idag diagnostisera sjukdomar och lösa matematiska problem. 

Information i samhället har också digitaliserats. Allt från dokument till nyheter till personlig 

information finns tillgängligt i digitalt format. Detta innebär att en stor mängd data kan 

återanvändas, reproduceras och analyseras. Dessutom blir datorer och sensorer allt billigare 

och effektivare vilket möjliggör fler digitala redskap. Det kan ha stor betydelse för ett företags 

verksamhet och intjäningssätt. Big data är samlingsnamnet för metoder som företag använder 

sig av för att fatta mer korrekta och välgrundade beslut baserat på bland annat kund- och 

transaktionsdata (Heyman, Norbäck och Persson 2016). 

3.	Teori		
Nedan redogörs en sammanfattning av ett antal nationalekonomiska teorier som anses 

relevanta i sammanhanget. 

 
3.1 Keynes – teknologisk utveckling 
John Maynard Keynes betraktas idag som den främste nationalekonomen under framförallt 

mellankrigstiden, men också under hela 1900-talet. Keynes syn på den teknologiska 

utvecklingen var positiv. Han menade att det skulle krävas färre arbetare för att producera 

flera varor och att vi därmed skulle slippa en tung arbetsbörda. Det skulle innebära betydande 

hälsofördelar, bland annat i form av en längre livslängd (Lindell 2015). Välståndet 

förväntades öka 4-8 gånger på hundra år och det gavs löften om att allt mindre arbete skulle 

krävas för goda livsvillkor. Det så kallade ”produktionsproblemet” skulle snart vara löst och 

vi skulle då inte behöva lägga speciellt mycket av vår tid på arbete. Dessa effektiviseringar 

skulle alltså ge oss mer fri tid att förfoga över, istället för att ge oss mer och mer varor. 

Keynes tro var att hans barnbarn enbart skulle tillbringa tre timmar om dagen på arbetet 

(Salander 2011). 

 

3.2	Substitution-	och	inkomsteffekten	
Substitutionseffekten förklarar hur mycket en arbetare måste ”ge upp” i lön för varje extra 

timme av fritid. Om lönen ökar så ökar även priset på fritid. Det blir alltså dyrare att vara 

ledig och substitutionseffekten är negativ. Detta resulterar i att individen väljer att konsumera 
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mindre av fritid. Det anses alltså mer lönsamt att ersätta fritid med mer arbete. 

Inkomsteffekten uppvisar det motsatta och är positiv, eftersom ledighet är en normal vara. När 

lönen går upp medför det att efterfrågan på ledighet ökar (Dahlberg och Wilhede 2013). 

 

 
3.3 Solow-modellen 
Några huvudidéer i Solow-modellen är att ju mer människor i en ekonomi sparar av deras 

inkomst, ju större blir investeringarna. Detta leder till ekonomisk tillväxt och högre 

levnadsstandard i framtiden. När befolkningstillväxttakten sjunker, blir mer kapital 

tillgängligt för varje enskild person, på så vis ökar inkomsten per person. När en ekonomi når 

dess ”steady-state”, där alla användbara produktionsfaktorer används effektivt, stannar 

tillväxten upp. Det innebär att det enda som på lång sikt kan öka levnadsstandarden och BNP-

tillväxten enligt Solow-modellen är exogena teknologiska framsteg. Således växer produktion 

per enhet arbetare och kapital per enhet i takt med den teknologiska förändringen. Tillväxten 

bestäms då enbart genom teknologisk förändring (Carlsson et al. 2011). Tekniska 

förbättringar ledde dock inte till en ökad produktivitet under 1970- och 1980-talet. Det 

förklarade Solow med det numer kända paradoxet ”We can see the computers everywhere 

except in the productivity statistics.” Datorer utgjorde då en för liten del av den totala 

kapitalstocken för att kunna ha en betydande inverkan på produktionstillväxten (Gordon 

2012). 
 

3.4	Skill	Biased	Technological	Change	
Den så kallade ”Skill-Biased Technological Change”-hypotesen utgår från att efterfrågan på 

arbetare skiftar till fördel för framförallt högutbildade. Den viktigaste tesen som lagts fram för 

att förklara jobbpolariseringen är att den senaste tidens teknologiska förändringar i regel 

ersätter rutinmässiga arbetsuppgifter. Det kan också förklaras med hjälp av offshoring, som 

själv påverkas av den tekniska utvecklingen till viss del. Båda dessa krafter anses minska 

efterfrågan på ”medelmåttiga” arbetare, till skillnad från hög- och lågkvalificerade (Goos, 

Manning och Salomons 2014). Förskjutningen mot högre efterfrågan på analytiska färdigheter 

äger inte bara rum mellan yrken, utan också inom dem. Arbetets innehåll är alltså det viktiga, 

inte utbildningsnivån. Somliga yrken är komplement till de teknologiska framstegen, medan 

delar av andra yrken kan ersättas av datorer. Utvecklingen har därför kommit att kallas ”Task-

Biased Technological Change.” Teknologin påverkar även efterfrågan på vissa yrkesgrupper 

som utför speciella arbetsuppgifter (Breman 2015). Traditionellt sett har teknologiska 

förändringar varit faktor-neutrala. Den snabba ökningen i relativlöner för kvalificerad 
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arbetskraft har tillsammans med en uppåtgående trend i det relativa utbudet dock inneburit att 

den tekniska utvecklingen blivit partisk. Den teknologiska utvecklingen kan alltså 

systematiskt favorisera en faktor. Om det gynnar högutbildad arbetskraft bestäms då endogent 

av innovatörers ekonomiska incitament formade av relativpriser, storleken på marknaden och 

institutioner (Violante 2016). 

3.5	Offshoring	och	HO-modellen	

När företag låter andra sköta arbetsuppgifter som tidigare utförts av dem själva pratar man om 

utlokalisering eller outsourcing. Det är vanligt förekommande i näringslivet och förvaltningar 

idag. Allra vanligast är i områden som teknik och teknikrelaterade tjänster. En ökad 

globalisering och kommunikationsteknik har inneburit att möjligheterna att förelägga den 

typen av uppgifter i ett annat land eller världsdel har ökat. Man överför således ansvaret till en 

extern partner under en bestämd tidsperiod. I de fall arbetsuppgifterna flyttas utomlands 

benämns det ”offshore outsourcing” – hädanefter offshoring. Fördelarna som följer av detta är 

framförallt kostnadsfördelar för relativt enkel produktion. Dessutom har många också 

upptäckt att mer komplicerade tillverkningsmoment kan utföras av utländska partners och 

man vinner på så vis konkurrensfördelar (Parida, Wincent och Ylinenpää 2013). 

 
Heckscher-Ohlin-modellen (HO-modellen) i sin enklaste form beskriver handel mellan två 

länder som producerar två varor med två produktionsfaktorer när det råder konstant 

skalavkastning och perfekt konkurrens. Konstant skalavkastning innebär att den totala 

produktionen ökar med en lika stor proportionell ökning som insatserna av 

produktionsfaktorerna. Landet som är kapitalintensivt har en komparativ fördel, specialiserar 

sig och exporterar då den kapitalintensiva varan, det andra landet producerar den. Ett land kan 

ha en absolut fördel av båda varorna, men det totala välståndet blir ändå högre om de båda 

länderna specialiserar sig (Calmfors 2006). 

 

Genom att låta de två produktionsfaktorerna vara hög- och lågutbildad arbetskraft kan vi 

använda modellen i syfte om att analysera de ”nya” ländernas inträde i världshandelssystemet. 

Förutsättningarna är då att de ”gamla” länderna har fler högutbildade i förhållande till 

lågutbildade än de nya länderna. Vi antar att båda producerar en kunskapsintensiv och en 

arbetsintensiv vara. Den kunskapsintensiva varan kräver mer högutbildad arbetskraft. Vidare 

antas att handel öppnas länderna emellan. De nya länderna har större tillgång på lågutbildad 

arbetskraft och kan således producera den arbetsintensiva varan billigare än de gamla 
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länderna. Det innebär att relativpriset1 kommer att falla i de gamla länderna. Detta resulterar i 

att produktionen av den kunskapsintensiva varan ökar och den arbetsintensiva minskar. 

Handeln bidrar till att konsumtionen av varje vara inte behöver överensstämma med dess 

respektive produktion. Produktionen för den kunskapsintensiva varan blir då större än 

konsumtionen, samtidigt som det motsatta förhållandet råder för den arbetsintensiva varan. 

Detta innebär att den kunskapsintensiva varan exporteras, medan den arbetsintensiva istället 

importeras. Priset på en produktionsfaktor och varorna förväntas då jämnas ut mellan länderna 

på grund av att gränser och handelshinder rivs och länderna blir allt mer likartade. Detta också 

i enlighet med faktorprisutjämningsteoremet (Calmfors 2006). 

 

3.6	Tidigare	forskning	
 
Skapat nya arbetstillfällen 

Enligt en studie av Berger och Frey (2016) var 51 av 71 nya yrkestitlar som framkommit 

mellan 2000 och 2010, direkt sammankopplade med digital teknik. Vidare anses nya 

arbetstillfällen främst ha tillkommit för högutbildade arbetare. Yrken i nya industrier är ofta 

välbetalda – med arbetare som tjänar mer än dubbelt så mycket som den amerikanska 

medianlönen. Och i allmänhet där det krävs att arbetstagaren minst har en kandidatexamen.  

De nya jobben som skapats av digital teknologi anses inte vara så många så att de kan ersätta 

de gamla. Uppskattningsvis är cirka 0,5 procent av den amerikanska arbetskraften anställd i 

industrier som uppstod på 2000-talet i samband med ankomsten av ny teknik. Vid första 

anblick finns det ändå ingenting som tyder på att den digitala revolutionen hittills har minskat 

den totala efterfrågan på jobb. Istället har de flesta arbetstillfällen uppstått i tekniskt 

stillastående sektorer inom ekonomin, såsom hälso- och sjukvård, statliga och personliga 

tjänster. 

 

Berger och Frey (2016) visar också att nya jobb huvudsakligen har tillkommit i yrken och 

branscher som i stor utsträckning använt sig av datorer sedan 1980-talet. Under 1980 och 

1990- talet var de flesta nya titlar också direkt relaterade till datateknik, inklusive 

dataadministration och programvaruteknik. Utvecklingen av nya teknikrelaterade yrken på 

2000-talet visar att ett stort antal titlar är direkt förknippade med den tekniska utvecklingen i 

allmänhet.  

 

                                                
1 Priset för den arbetsintensiva varan i termer av den kunskapsintensiva 
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Problem digitaliserad arbetsmarknad 

Då digitaliseringen bidrar till att företag får information på ett mycket mer lättillgängligt sätt 

kan större företag stärka sin marknadsposition. Det kan leda till risken att företag med nya 

innovationer och affärsidéer hindras från att träda in på marknaden. Ur ett annat perspektiv 

kan digitala plattformar och delningsekonomi bidra till ett ökat egenföretagande, såväl 

frivilligt som ofrivilligt (Breman 2015). Små nystartade företag kan på ett helt annat sätt 

etablera sig internationellt och nå ut till oerhört många människor tack vare tekniken. På så 

vis kan även små nya företag också utmana globala jättar redan från start. Entreprenörens väg 

från idé till produkt kan kortas ner mycket tidsmässigt. Detta kan leda till att nya 

företagsformer uppstår. Närmare bestämt så kallade micromultinationals, som definieras som 

små företag med låga produktionskostnader och inträdesbarriärer. Dessa är internationella 

från start (Breman och Felländer 2014). 

 

I och med att företag som Uber och Airbnb etablerar sig allt mer på marknaden och tar 

ledningen i dess respektive bransch förändras också förutsättningarna för såväl företagen som 

konsumenterna. Risken flyttas då från etablerade företag till privatpersoner vilka kan ha svårt 

att hantera detta. Om en olycka inträffar i en lägenhet uthyrd via Airbnb, kan uthyraren bli 

stämd och har denne då ett försäkringsskydd? Kan uthyraren säkerställa alla säkerhets-och 

miljökrav? Vilka skatteregler gäller? Regelverket idag är dessvärre inte anpassat till att kunna 

besvara dessa viktiga frågor. Många ställer sig också frågande till hur ett säkert internet kan 

säkerställas. Vi alla går mot ett digitaliserat samhälle, vilket också medför risker för avbrott, 

spam och bedrägerier som hämmar de positiva produktivitetseffekterna av digitaliseringen. 

Ett problem som uppkommer när man försöker skapa säkerhet på internet är att den är till viss 

del en kollektiv vara, vilket innebär att den kommer att erbjudas i en för liten omfattning. 

Likaså blir risken större att människors integritet lättare kränks då man ständigt är övervakad 

genom sensorer uppkopplade mot datorer (Heyman, Norbäck och Persson 2016). 

 

Arbetsmarknadsstrukturen i västra Europa har varit präglad av ökad yrkesandel i såväl 

högavlönade som lågavlönade sektorer i kontrast till ”mellanyrkena” som ser ut att minska. 

Det vill säga de yrken som befinner sig mellan ovanstående sektorer sett till lönenivå. Denna 

jobbpolarisering är konstant över samtliga europeiska ekonomier över perioden 1993-2010 

(Goos, Manning och Salomons 2014). 
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Big data 

Vilka typer av företag som startar och växer, vilka som försvinner och vilka som kan öka sin 

produktivitet beror på en rad olika faktorer. Däribland exogena omvärldsfaktorer (teknologisk 

utveckling, arbetsmarknad och produktmarknad (regleringar och institutioner)). Utbud och 

efterfrågan på arbetskraft påverkas såklart också av detta. En teknologiförändring likt 

digitaliseringen kan därför ha stor inverkan på arbetsmarknaden och leda till radikala 

förändringar för såväl företag, arbetskraft och konsumenter. Redan idag har utvecklingen lett 

till en förändring i många branschers funktionssätt och även till tillkomsten av nya branscher. 

Många anser att företag som utnyttjat dessa möjligheter har kunnat ökat sin produktivitet 

oerhört mycket. Big data är som tidigare nämnt ett aktuellt begrepp som används flitigt av en 

rad olika företag. Det handlar om stora datamängder som gör det möjligt att till exempel 

rekommendera en specifik vara eller tjänst till en kund som tidigare konsumerat något 

liknande. Man får bland annat tillgång till analyser om konsumtionsmönster eller förväntat 

kundbeteende. Digitaliseringen bidrar således till att företag lättare kan erbjuda 

individanpassade varor och tjänster. Ett exempel är lastbilstillverkare som på distans kan läsa 

av och avgöra vad som är fel för att sedan kunna ta med specifika reservdelar direkt vid 

utryckningen. Även individanpassade rabatterbjudande som bygger på ett tidigare 

konsumtionsbeteende (Heyman, Norbäck och Persson 2016).  

 

Marginalkostnad är den extra kostnad det medför för ett företag att producera ytterligare en 

enhet av en produkt. I regel ökar marginalkostnaden med ökad volym. (Aktiesite 2013)  

Enligt Breman och Felländer (2014) går marginalkostnaderna för att producera, kopiera och 

distribuera digitala tjänster mot noll. Det innebär ett ökat utbud av digitala tjänster och inom 

vissa sektorer kan det faktiskt liknas med en utbudschock. I vissa branscher slopas även 

mellanhänder och istället möts utbud och efterfrågan direkt. Detta skapar en ytterligare 

prispress nedåt vilket i sin tur leder till att nischade producenter lättare får tillgång till kunder, 

även sådana de inte annars skulle ha nått ut till (Breman och Felländer 2014). 

 

4.	Metod	
Undersökningen använder sig av både en kvantitativ och kvalitativ metod. Det förstnämnda i 

form av sekundärdata från SCB och Frey och Osborne (2013) som analyserats med hjälp av 
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statistiska modeller i STATA. Det kvalitativa består av en intervju för att bättre förstå hur 

digitaliseringen påverkar banksektorn. 

 
Den kvantitativa analysen använder en regressionsanalys i syfte om att besvara frågan om 

förändringen i andel sysselsatta i olika yrken har någon samvariation med den skattade 

automatiseringssannolikheten men också med möjligheten att flytta ut delar av 

produktionsprocessen utomlands, så kallad offshoring. Den kvantitativa analysen använder 

också ett tredje mått, grad av rutin i ett yrke, RTI. Eftersom RTI och 

automatiseringssannolikhet är mått som beräknats på ett likartat sätt ses 

automatiseringssannolikhet och offshoring som studiens två centrala mått.   

 

För att få ett verklighetsbaserat exempel har uppsatsen en fallstudie. Denna är en kvalitativ 

intervju där intervjupersonen är anställd på en storbank. Han har besvarat frågor om den 

stundande digitaliseringen och bankernas förhållningssätt till detta. Eftersom banker verkar i 

en bransch som i allra högsta grad går igenom en förändringsprocess anses det vara relevant i 

sammanhanget. Intervjun finns i sin helhet i Appendix 1. 

 
4.1	Data	
Standard för Svensk Yrkesklassificering, SSYK, är ett system som används för att gruppera 

svenska individers yrken. Det bygger på samtliga arbetsuppgifter som utförs i varje specifikt 

yrke. Till grund för denna indelning ligger en internationell klassifikation, ISCO -08, vilket 

underlättar jämförelser länder emellan. SSYK-koderna är hierarkiskt uppbyggda och består av 

följande nivåer/koder; yrkesområde - ensiffernivå, huvudgrupp - tvåsiffernivå, yrkesgrupp - 

tresiffernivå och undergrupp - fyrsiffernivå. Grundläggande för hur man delar in yrkena är 

begreppen arbete och kvalifikationer. Dessa definieras i princip likadant i ISCO-08. Ett arbete 

är de uppgifter som utförs av en person som är anställd eller egenföretagare. Med 

kvalifikationer menas de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna utföra arbetet. 

Det har två dimensioner: kvalifikationsnivå samt specialisering. Det förstnämnda används i 

regel som kriterium på ensiffernivå. Specialisering är ofta vägledande på mer detaljerade 

nivåer. (Statistiska Centralbyrån) 

 

När Offshoring och RTI2 studeras finns enbart data tillgängligt på SSYK tvåsiffernivå. I 

övrigt är studien baserad på tresiffernivå. Fyra svenska yrkesgrupper saknar 

                                                
2 Sannolikhet för ett yrke att flyttas utomlands och i vilken grad ett yrke kännetecknas av rutinmässighet. 
Begreppens innebörd förklaras i detalj i avsnitt 3.2.2 och 3.2.3 
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automatiseringssannolikhet och det finns inga RTI -och offshoringvärden för fem 

yrkesgrupper. 

 

Frey och Osborne använder sig av ett amerikanskt klassificeringsverktyg, Standard 

Occupational Classification, SOC. De skattar sannolikheter för 702 yrken år 2010. Då 

verktygen skiljer sig åt gör även antalet grupper det. I Sverige delades yrkena in i 112 grupper 

på tresiffernivå. Precis som ett flertal andra studier kommer de skattade 

automatiseringssannolikheterna från Frey och Osborne att användas, men de kommer att 

översättas från det amerikanska SOC till en europeisk kod, ISCO08, som därefter kan 

översättas till vad vi i Sverige kallar SSYK. Det existerar dessvärre ingen direkt översättning 

mellan systemen. Därför översätts den amerikanska koden via den europeiska.3  

 

Detta tillvägagångsätt är inte optimalt. De olika systemen skiljer sig en del. SOC är mer 

finfördelad, ibland kan ett yrke i ISCO08 motsvaras av flera amerikanska yrkeskoder, men det 

motsatta förekommer också (Heyman, Norbäck och Persson 2016).  

 

Studien använder andel arbetare i respektive yrkeskategori som mått på sysselsättningen i 

Sverige för perioden 2001-2013. I Appendix 2 återfinns en tabell med dessa andelar för alla 

yrken. 

 

För att lättare få en översikt över datan, har samtliga yrken delats in i grupper efter dess 

respektive automatiseringssannolikhet. Tabell 2 visar även hur utvecklingen sett ut över tid. I 

den första gruppen ”Låg” finns alla yrken där risken för att de kommer att försvinna till följd 

av automatisering är lägre än 30 procent. Mellangruppen har en automatiseringssannolikhet 

inom intervallet 30-70 procent. I en sista grupp som benämns högrisk återfinns de 

yrkesgrupper där risken är högre än 70 procent.  

 

 

 

 

 

                                                
3 Se http://www.bls.gov/soc/soccrosswalks.htm för en översättningsnyckel mellan ISCO08 och SOC2010. � 
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Tabell 2. Andel av sysselsättningen i olika riskgrupper 2001-2013 

    Låg <30% Mellan 30-70% Hög >70% 
2001 0,2202 0,3024 0,4775 
2002 0,2255 0,3081 0,4663 
2003 0,2299 0,3094 0,4607 
2004 0,2324 0,3129 0,4547 
2005 0,2347 0,3127 0,4526 
2006 0,2368 0,3125 0,4507 
2007 0,2391 0,3113 0,4496 
2008 0,2416 0,3145 0,4439 
2009 0,2501 0,3169 0,433 
2010 0,2472 0,3157 0,4371 
2011 0,2468 0,3165 0,4367 
2012 0,2488 0,3169 0,4343 
2013 0,2491 0,3169 0,434 

Change 0,029 0,0146 -0,0435 
Källa: SCB och Frey och Osborne (2013). Egna beräkningar, ur Appendix 2. 

 

År 2013 fanns drygt 40 procent av sysselsättningen i hela ekonomin i högriskgruppen. Alltså 

de yrken som har en beräknad automatiseringssannolikhet högre än 70 procent. Knappt var 

tredje anställd befann sig i gruppen med låg risk. Andelen yrken som finns i gruppen hög risk 

har minskat med drygt 4 procent sedan 2001, samtidigt som riskgrupperna låg och mellan har 

ökat över tid. Förändringen visar alltså att yrkesgrupper med hög risk för automatisering är 

den enda gruppen med negativ utveckling. Kanske på grund av att jobben faktiskt har 

automatiserats. Enligt Heyman, Norbäck och Persson (2016) kan förklaringen vara en effekt 

av strukturomvandlingen som ägt rum i Sverige. 

 

Den yrkesgrupp som har ökat andel arbetare mest över tid från 2001 till 2013 är försäljare, 

detaljhandel; demonstratörer m.fl. (SSYK 522) med en automatiseringssannolikhet på 94,4 

procent. Kontorssekreterare och dataregistrerare (SSYK 411) är den grupp som minskat mest i 

andel arbetare från 2001. Gruppen har en automatiseringssannolikhet på 92,2 procent. En 

sammanställning över samtliga yrkesgrupper och dess automatiseringssannolikhet återfinns i 

Appendix 2. Figur 1 plottar ett yrkes andel av sysselsättningen mot dess 

automatiseringssannolikhet.  
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Figur 1. Andel anställda och dess automatiseringssannolikhet 2013. 

 
Not: Andel anställda med olika automatiseringssannolikheter år 2013. Utstickaren befinner sig i gruppen 30-35 

procent och består av SSYK-koden 513. Gruppen är vård- och omsorgspersonal och den hade störst andel 

anställda år 2013. Den utgjorde cirka 12,35 procent av den totala sysselsättningen.  

 

Skattade automatiseringssannolikheter saknas för följande yrkesgrupper. Barnmorskor (SSYK 

223), sjuksköterskor med särskild kompetens (SSYK 323), universitets- och högskolelärare 

(SSYK 231) och militärer (SSYK 011). Det beror på att de inte finns med i Frey och 

Osbornes skattningar, som utgör grunden för automatiseringssannolikheterna.  

 

4.2	Metod	
Frey och Osbornes skattade automatiseringssannolikheter för olika yrkesgrupper används som 

utgångspunkt i den kvantitativa undersökningen. De sätter ett mått på hur troligt det är att ett 

yrke inom en snar framtid kommer att försvinna och ersättas av robotar och/eller datorer till 

följd av automatisering. Sannolikheterna för respektive yrke matchas med förändringen i 

andel anställda i varje yrke över tidsperioden 2001-2013. Därefter undersöks om förändringen 

i andel av sysselsättningen för ett yrke kan hänföras till dess automatiseringssannolikhet. 

Nedan följer en förklaring på de måtten som ingår i studien. Två mått mäter teknologin, 

huvudsakligen i denna rapport automatiseringssannolikhet samt grad av rutin, RTI. Dessutom 
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kontrolleras även för offshoring, eftersom tidigare forskning visar att det också påverkar 

(Heyman, Norbäck och Persson 2016). 

 

4.2.1	Automatiseringssannolikhet	
Frey och Osborne gör både en objektiv och en subjektiv bedömning i arbetet med att få fram 

automatiseringssannolikheter. Kombinationer av kunskaper, färdigheter och förmågor utgör 

grunden i den objektiva bedömningen. Utifrån dessa skattas en rangordning av yrken. Den 

subjektiva rangordningen delar upp yrken efter vilka arbetsuppgifter de innehåller (Heyman, 

Norbäck och Persson 2016).  

 

Bedömningarna bygger på olika egenskaper som ett yrke kräver och författarna gör detta 

genom att använda sig av den amerikanska O*NET-databasen. Den innehåller mycket 

detaljerad information om aktiviteter kopplade till olika yrken. Huvudidén är då att 

klassificera uppgifterna som mer eller mindre benägna att automatiseras (Pajarinen et al. 

2014). Utifrån dessa arbetsbeskrivningar har man identifierat ett antal så kallade flaskhalsar 

för automatisering. Det vill säga dimensioner som datorer troligen kommer att ha svårt att 

klara av även fortsättningsvis. Till en början gjordes en bedömning att tre aktiviteter inte 

kunde konkurrera med människan i pris och kvalitet, och därför inte var aktuella för 

automatisering. Det handlar om perception och manipulation, kreativ intelligens samt social 

intelligens. Dessa delades därefter in i undergrupper enligt följande: 

 

Tabell 3. Översikt computerization bottlenecks – flaskhalsar för datorisering 

 

Perception and manipulation finger dexterity, manual dexterity and cramped work spaces 

and/or awkward positions. 

 
Creative intelligence originality and fine arts.  

 
Social intelligence social perceptiveness, negotiations, persuasion and 

assisting and caring for others.  

 
NOT: För att reducera risken att innebörden ändras om orden översätts till svenska, har de engelska begreppen 

behållits. Källa: Pajarinen et al. (2014) 
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Nästa steg var att peka ut de yrkesgrupper man med all säkerhet kunde avgöra om de var 

möjliga att automatisera till 100 procent eller inte alls utifrån ovanstående egenskaper. 70 

sådana yrken kunde identifieras. Författarna deltog här i en workshop med experter på 

Machine Learning för att lättare kunna göra en bedömning. Experterna tog ställning till frågan 

”Can the task of this job be sufficiently specified, conditional on the availability of big data, 

to be performed by state of the art computer-controlled equipment”. Varje yrkesbeteckning 

tilldelades därefter en profil baserat på frågeställningen som presenterades i form av en 

sannolikhet mellan noll och ett (Fölster 2014). Från konferensen visste man alltså om ett yrke 

kan automatiseras eller inte. Därefter tillskrevs de en risk, uttryckt i procent, för 

automatisering för de återstående 632 yrkena enligt följande process. Först undersöktes om 

denna subjektiva bedömning var relaterad till de nio identifierade flaskhalsarna som redogörs 

i bild 1. Dessa definierades först efter workshopen och låg därför inte till grund för 

experternas bedömning. Frey och Osborne estimerade sedan olika probit-modeller för att 

kunna undersöka styrkan i dessa flaskhalsar i syfte om att kunna förutsäga 

automatiseringssannolikheten. Svårigheterna att automatisera, ”hurdles” var då den 

förklarande variabeln. De upprepade detta med 100 slumpvalda delstickprov för de 70 

klassificerade yrken. Sedan använde de koefficienterna från regressionen för att beräkna 

riskerna i de övriga yrkena. Man fann en hög förutsägande kraft i egenskaperna från den 

subjektiva bedömningen (Arntz et al. 2016).  

 

Automatisering är inte den enda faktorn som bidrar till att vissa jobb försvinner eller ökar sin 

andel. Att flytta delar av produktionsprocessen utomlands, offshoring, är också något som har 

betydelse för sysselsättningsutvecklingen. Till exempel genom att yrkesuppgifter överförs till 

utländska dotterbolag.  
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Bild 1. Flaskhalsar för datorisering 

  
Detaljerad sammanställning över de så kallade flaskhalsar som identifierats av Frey och Osborne. 
Källa: (Fölster 2014, s.10) 

 

 

4.2.2.	Offshoring	
Offshoring är en av två oberoende variabler som vi lägger störst fokus på i studien. 

Arbetssammansättningen och antal arbetstillfällen förändras på grund av automatisering, där 

arbetaren ersätts av robotar eller datorer, men också genom att man flyttar jobben utomlands. 
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När ett företag väljer att flytta hela eller delar av produktionsprocessen utomlands kallas det 

alltså för offshoring. Även detta är tillgängligt på tvåsiffernivå och anses vara ett tillförlitligt 

mått. Ett högre värde innebär en högre risk för att yrket ska lokaliseras utomlands. 

Maskinoperatörs- och monteringsarbete anses ha högst risk (Heyman, Norbäck och Persson 

2016). Två faktorer som innebär att ett jobb inte kan flytta utomlands har identifierats: Det 

måste utföras på plats och kräver personkontakt (Lindell 2015). 

 

Gällande offshoring kommer måtten ursprungligen från Blinder och Krueger (2013), men 

används även av Goos, Manning och Salomons (2014). Det bygger på en bedömning av 

professionella kodare. De tittade närmare på potentialen för ett yrke att kunna flyttas 

utomlands. Måtten har därefter konverterats för att kunna tillämpas på europeisk nivå. Med 

hjälp av verklig data med detaljerad information om företag i Europa som flyttat sin 

verksamhet utomlands har Goos, Manning och Salomons (2014) skapat ett index. De 

jämförde därefter detta med det uppskattade måttet från Blinder och Kruegers (2013) och fann 

en stark positiv korrelation. 

 

Enligt Heyman, Norbäck och Persson (2016) finns den största delen av sysselsättningen i 

näringslivet inom yrken där möjligheterna att flytta vissa arbetsuppgifter till utlandet är 

begränsade. Däremot är automatiseringssannolikheten från medelhög till hög. Yrken med hög 

automatiseringssannolikhet är samtidigt mycket högre för yrken med låg eller hög risk för 

offshoring, än för yrken med medelhög risk för offshoring. Andelen anställda uppvisar då ett 

”u-format” resultat i termer av risk för lokalisering av yrken utomlands. I tabell 3 delas yrkena 

in i låg, medelhög och hög risk för offshoring. Med ”låg” avses under 30 år, ”medelhög” 30–

54 år och slutligen ”hög” som innebär över 54 år. Därefter kombineras dessa grupper med 

riskgrupperna för automatisering. Andelen anställda för varje kombination av risk för 

offshoring samt grad av automatiseringssannolikhet beräknas. Observera att sifforna avser 

data från Heyman, Norbäck och Persson (2016) där endast näringslivet i Sverige tas med i 

beaktning. Sambandet mellan automatiseringssannolikhet och offshoring är 

sammanfattningsvis svagt.  
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Tabell 4. Andel av sysselsättningen utifrån genomsnittlig risk för offshoring och 

automatiseringssannolikhet 

 
(Heyman, Norbäck och Persson 2016, s.74)  

 
 
	
4.2.3	RTI	
RTI (Routine Task Intensity) är tillgängligt på tvåsiffernivå enligt SSYK. Ett högre värde 

indikerar att yrkets arbetsuppgifter anses karakteriseras av mer rutinmässigt innehåll och 

därför lättare att automatisera Ledningsarbete i mindre företag har exempelvis ett lågt värde 

på RTI medan det högsta uppmätta värdet på RTI är 2,24 för kontorister.  

 

Ett RTI-index består av tre delar och beräknas genom att ta skillnaden mellan logaritmen av 

”Rutinartade uppgifter” och summan av logaritmen av ”Abstrakta uppgifter” samt logaritmen 

av ”Manuella uppgifter”. 

 

• Rutinartade uppgifter handlar sammanfattningsvis om att sätta gränser, toleranser 

och standarder. Man mäter ett yrkes grad av rutinartade kognitiva uppgifter, 

fingerfärdighet samt motoriska arbetsuppgifter. 

• Abstrakta uppgifter består av riktningskontroll och planering. Även lednings- och 

interaktiva uppgifter samt matematiska- och formella resonemangskrav.  

• Manuella uppgifter mäter hur mycket ett yrke kräver öga-hand och öga-fot 

koordination. 

 

Modellen för att kartlägga sannolikheten för rutinmässighet och offshoring bygger på en 

process i två steg. Output från olika industrier produceras från en rad olika uppgifter, där varje 

uppgift produceras genom att använda en teknologi som kombinerar arbetskraft från specifika 
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yrken och andra inputs. För att fånga RTI och offshoring, tittar man på kostnaden av dessa 

inputs då de förändras över tid beroende på graden av rutinmässighet samt offshoring (Goos, 

Manning och Salomons 2014). 

 

Korrelationskoefficienten mellan RTI och Offshoring är enligt Goos, Manning och Salomons 

(2014) 0,46 och statistiskt signifikant. Detta indikerar att dessa mått kan vara sammanlänkade. 

Vissa skillnader har dock identifierats. Exempelvis är fysiska, matematiska och ingenjör-

artade yrken rankade som icke rutinartade och har samtidigt en hög sannolikhet för 

offshoring. Kontorsarbete däremot anses ha en hög grad av rutin men ett lågt värde sett till 

risk för offshoring.  

Har yrken med relativt högt skattade automatiseringssannolikheter haft en sämre 

sysselsättningsutveckling än yrken med relativt låga sannolikheter? Det studeras genom att 

sammanföra förändringen i andel anställda över 2001-2013 med dess 

automatiseringssannolikhet.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Heyman, Norbäck och Persson (2016) har vägt samman två år och tagit ett genomsnitt dem emellan för att 
undvika att extremvärden förvränger resultatet. På det sättet blir man inte beroende av ett enskilt år. Om ett 
specifikt år skulle ha värden som inte alls representerar övriga snittet påverkas resultatet felaktigt. Förändringen 
sågs då som förändringen i andel sysselsatta mellan ett genomsnitt över startåren och ett genomsnitt över 
slutåren för att undvika detta. Studien kontrollerade för detta men det visade sig inte ha någon betydelse. Därför 
ses förändringen i sysselsättningsutvecklingen som skillnaden mellan andel arbetare år 2013 och 2001. 
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Figur 2. Korrelation mellan automatiseringssannolikhet och RTI. 

 
Figuren visar ett positivt samband mellan automatiseringssannolikhet och grad av rutin. En horisontell 

rak linje indikerar att det inte finns något samband. 

 

Enligt Heyman, Norbäck och Persson (2016) är måttet automatiseringssannolikhet nära 

besläktat med RTI. Om många arbetsuppgifter kännetecknas av rutin borde yrket vara lättare 

att automatisera. Ovanstående figur (figur 2) illustrerar korrelationen. Ett positivt samband 

kan alltså utläsas även här. En horisontell linje indikerar att korrelationen är lika med noll 

5.	Empiri	
 

5.1	Statistisk	analys	
För att undersöka om automatiseringssannolikheter från den amerikanska studien faktiskt har 

en inverkan på andel anställda i olika yrken i Sverige används en regressionsanalys. Vi 

undersöker då om den oberoende variabeln som i detta fall är automatiseringssannolikheten 

påverkar den beroende variabeln som är förändringen i andel anställda över tidsperioden 

2001-2013. Figur 3 illustrerar sambandet mellan dessa variabler. 

Automatiseringssannolikheten för ett yrke (Aut) och offshoring (Offshoring) utgör alltså de 

-2
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2
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förklarande variabler som vi främst är intresserade av. För att ta hänsyn till andra faktorer har 

även rutinmässighet (RTI) inkluderats. 

 

Har yrken med relativt högt skattade automatiseringssannolikheter haft en sämre 

sysselsättningsutveckling än yrken med relativt lägre skattade sannolikheter. För att 

undersöka detta skattar vi följande linjära samband: 

 

∆!= !! + !!!"#! + !!!""#ℎ!"#$%! + !!!"#! + !!                     (1) 

där den beroende variabeln är definierad som förändringen i  yrke i’s andel av 

sysselsättningen mellan tidpunkterna ! och  ! + ! 

                                                        ∆!=                                                (2) 

där !!,! är andel anställda i yrke j vid tidpunkten t. 

Den linjära regressionsmodellen (1) delas upp i en systematisk och en slumpmässig del. Den  

slumpmässiga delen, betecknad med feltermen  ε!,  står för variationen i förändringen ∆! som 

inte kan förklaras med hjälp av modellen.  

Nollhypotesen H0 är att !! = 0, det vill säga att om H0 är sann så finns inget samband mellan 

ett yrkes automatiseringssannolikhet och förändringen i andel av sysselsättingen. Om !! < 0 

kommer en ökad automatiseringssannolikhet för ett yrke att minska dess andel av 

sysselsättingen. Interceptet  !! skattar det gemensamma inflytandet på den beroende variabeln 

av okända variabler som inte är inkluderade i  modellen. Exempelvis kan det handla om 

utbildning, lön och geografi som har inverkan på resultatet men som inte tas med i beaktning 

(Westerlund 2005). !! skattar effekten av möjligheten för offshoring på förändringen i ett 

yrkes andel av sysselsättingen. !! visar slutligen effekten av en ökning i ett yrkes 

rutinmässighet. Ekvation (1) kommer huvudsakligen att skattas i olika versioner med 

automatiseringssannolikhet och offshoring , då rutinmässighet kan sägas mäta i huvudsak 

samma egenskaper hos ett yrke som dessa variabler. 

 
Vi kommer också att skatta specifikationer som inkluderar en interaktionsvariabel.  

 

Lj, t + s
Ljt + s

−
Lj, t
Lt
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∆!= !! + !!!"#! + !!!""#ℎ!"#$%! + !!!"#!  + !!!"#!!!""#ℎ!"#$%! + !!                (3)  

 

Den visar hur två förklarande variabler påverkar den beroende variabeln tillsammans. 

Ovanstående ekvation innehåller alltså fyra förklarande variabler, varav en 

interaktionsvariabel. 

 

Om den ena förklarande variabeln ökar med en enhet leder detta till en ökning i den beroende 

variabeln som motsvarar styrkan på interaktionsvariabeln gemensamt. De andra variablerna 

påverkas också när vi lägger till en interaktionsvariabel. Det är alltså kombinationen av två 

variablers effekt på den beroende variabeln som mäts. Detta för att man ibland kan misstänka 

att en variabels effekt skiljer sig åt mellan olika grupper. Ett sådant exempel kan vara att en 

effekt varierar mellan kvinnor och män. Utbildning kan ge en större förändring i lön för män 

än för kvinnor. Då interagerar kön med utbildning (Westerlund 2005). Här kommer vi att 

interagera automatisering och offshoring. 

 

Resultaten för olika versioner av Ekvation (1) finns redovisade i modell 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β0+β1Χ +β2Χ2+...+βkΧk +ε
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Figur 3. Samband mellan förändring i andel sysselsatta och automatiseringssannolikhet 

 
Figuren illustrerar ett svagt negativt samband mellan förändringen i andel sysselsatta och ett yrkes 

automatiseringssannolikhet. 
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Modell 4. Regressionsanalys med förändring i andel anställda 2001-2013 som beroende 

variabel. 

 (i) Aut (ii) 
Offshoring 

(iii)Aut 
Offshoring 

(iv)Interakti
onsvariabel 
inkluderad 

(v)Utan 
interaktions
variabel 

Intercept 0,0012 
 

0,0004 0,0017 0,0009 0,0009 

Aut 
 
 

-0.0017 
(0,016)** 

  -0,0022 
(0,008)** 

-0,0007 
(0,399) 

-0,0009 
(0,311) 

Offshoring   -0,0007 
(0,005)** 

-0,0006 
(0,009)** 

0,0007 
(0,246) 

-0,003 
(0,226) 

Aut x 
Offshoring 
 

      -0,0016 
(0,085)* 

  

RTI 
 
 

      -0,001 
(0,003)** 

-0,001 
(0,003)** 

R2 0,0526 0,0807 0,1496 0,2519 0,2267 

Obs 109 97 95 95 95 

 NOT: *p<0,10. **p<0,05. ***p<0,01.  Talet inom parantes anger p-värde. 

 
I specifikation (i) tar vi endast med ett yrkes automatiseringssannolikhet som förklarande 

variabel. Den skattade koefficienten är negativ och statistisk signifikant på fem- 

procentsnivån. Den skattade koefficienten !!är− 0,0017 och tolkas en ökning av 

automatiseringssannolikheten med en procentenhet är förknippad med en minskning av ett 

yrkes andel av sysselsättningen med −0,0017 procentenheter, vilket är en kvantitativt liten 

effekt. Sambandet illustreras också i figur 3. Många yrken utgör var för sig en liten andel av 

sysselsättningen, vilket kan ses figur 4. Värdet på R2 innebär att modellen endast kan förklara 

5,26 procent av förändringen.  

 

I specifikation (ii) tas endast hänsyn till offshoring, som i denna studie ses som den andra 

förklarande variabeln. Den skattade koefficienten är negativ även i detta fall. Effekten är svagt 

negativ, -0,0007 procentenheter. 

 

I specifikation (iii) görs regressionen utan RTI som oberoende variabel. På grund av att RTI 

och automatiseringssannolikhet är två likartade mått. Då kan vi utläsa ett negativt samband 
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för både automatiseringssannolikheten och offshoring. Tolkningen är således att när 

automatiseringssannolikheten och måttet på offshoring ökar med en enhet minskar 

sysselsättningen i termer av yrkets andel av den totala sysselsättningen med cirka 0,0022 

respektive 0,0006 procentenheter. Utan RTI kan cirka 15 procent av förändringen förklaras 

med hjälp av modellen ovan. 

 

I specifikation (iv) tar vi med samtliga variabler, inklusive interaktionsvariabeln. Vi finner då 

att endast RTI är statistiskt signifikant. Resterande har ett p-värde som överstiger 0,05 och ett 

konfidensintervall om innehåller värdet 0. Vi kan därför inte med säkerhet säga att det 

överhuvudtaget har någon inverkan på resultatet. Om exempelvis offshoring-variabeln ökar 

med en enhet leder detta till en ökning i den beroende variabeln som motsvarar styrkan på 

interaktionsvariabeln gemensamt. Övriga variabler kan också komma att påverkas när en 

interaktionsvariabel tillkommer. Dock inte anmärkningsvärt i detta fall. Interaktionsvariabeln 

är inte signifikant och RTI är den enda variabeln vi kan uttala oss om. 

 

I specifikation (v) görs testet utan interaktionsvariabeln som oberoende variabel. Detta 

resulterar i att enbart RTI är statistiskt signifikant. Där kan ett svagt negativt samband utläsas. 

En ökning av RTI med en procentenhet förknippas med en minskning av ett yrkes andel av 

sysselsättningen med −0,001 procentenheter. 
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Figur 4. Andel av olika yrkesgrupper i sysselsättningen år 2005.  

 
Figuren visar att många yrkesgrupper utgör en liten andel av den totala sysselsättningen. Exemplet är 

från år 2005. Det kan innebära att en liten effekt ändå kan ha stor betydelse. Medelvärdet av andelen 

för det givna året var 0,0087719, standardavvikelsen 0,0142639. Det maximala värdet uppgick till 

0,1241597 medan det lägsta var 0,0000152. 
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Modell 5. Regressionsanalys med hänsyn till hur utvecklingen sett ut från år 2001-2013. 
  (i)  <0 utan 

offshoring 
(ii)<0 med offshoring (iii)>0 utan 

offshoring 
(iv)>0 med 
offshoring 

Intercept 
 

-0,0002 0,0005 0,0019 0,0019 

Aut 
 
 

-0,0021(0,002)** -0,0031 
(0,000)** 

-0,0041 
(0,640) 

-0,0020 
(0,842) 

Offshoring 
 
 

  -0,0000686 
(0,974) 

  -0,0002 
(0,548) 

R2 
 

0,1764 0,2653 0,0039 0,0081 

Obs 
 

50 45 59 50 

NOT: *p<0,10. **p<0,05. ***p<0,01.  Talet inom parantes anger p-värde. 
 

I specifikation (i) finns de yrkesgrupper som haft en negativ utveckling. Sambandet med 

automatiseringssannolikheten är statistisk signifikant. Om vi enbart lägger vikt vid de yrken 

som minskat i andel sysselsatta har automatiseringssannolikheten fortsatt betydelse. Tabellen 

redovisar ett negativt samband mellan automatiseringssannolikhet och förändringen i andel 

sysselsatta. Ju större sannolikhet yrket har att automatiseras, desto sämre har 

sysselsättningsutvecklingen i termer av yrkets andel av den totala sysselsättningen varit. En 

ökning med en procentenhet i automatiseringssannolikhet innebär en minskning i ett yrkets 

andel i förhållande till totala sysselsättningen med -0,0021 procentenheter. 

 

Specifikation (ii) har likt ovanstående haft en negativ utveckling men inkluderar även 

offshoring i beräkningen. Det resulterar i ett något starkare samband med 

automatiseringssannolikheten. Offshoring-måttet självt kan vi dessvärre inte uttala oss om. 

 

I specifikation (iii) finns de yrkesgrupper som haft en positiv utveckling över tid. Här kan 

förändringen inte förklaras av modellen. Då tas endast de grupper som haft en positiv 

förändring i yrkesandel med i beaktning. Resultatet är alltså inte statistiskt signifikant på fem 

procentsnivån.  

 

Specifikation (iv) inkluderar yrkesgrupper med positiv utveckling och offshoring. Ingen 

märkbar skillnad från ovanstående funktion kan dock påvisas då varken 

automatiseringssannolikheten eller offshoring är signifikant.  
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Tabell 6. Regressionsanalys före- och efter finanskrisen samt med eller utan offshoring. 
  (i) <2007 utan 

offshoring 
(ii)<2007 med 
offshoring 

(iii)>2007 
utan 
offshoring 

(iv)>2007 
med offshoring 

Intercept 
 

0,0006 0,0009 0,0005 0,0007 

Aut 
 
 

-0,0008 
(0,096)* 

-0,0011 
(0,068)* 

-0,0009 
(0,017)** 

-0,0011 
(0,009)** 

Offshoring 
 
 

  -0,0003 
(0,046)** 

  -0,0003 
(0,018)** 

R2 
 

0,0257 0,0837 0,0518 0,1368 

Obs 
 

109 95 109 95 

NOT: *p<0,10. **p<0,05. ***p<0,01.  Talet inom parantes anger p-värde. 
 

 
För att undersöka om en det finns en väsentlig skillnad mellan två specifika tidsperioder har 

datan delats upp i före- och efter finanskrisen. Detta eftersom sysselsättningsutvecklingen 

mattades av efter finanskrisen och kan möjligtvis ha effekt på resultatet. Specifikation (i) och 

(ii) visar hur det såg ut innan finanskrisen med och utan offshoring i beräkningen. Enda 

variabeln som är signifikant på femprocentsnivån i sammanhanget är då offshoring. Där 

finner vi ett svagt negativt samband med 95 procents säkerhet. Specifikation (iii) samt (iv) 

visar istället åren efter finanskrisen. Automatiseringssannolikheten uppvisar ett negativt 

samband. Heyman, Norbäck och Persson, (2016) och Fölster (2014) finner ett starkare 

samband under senare år med automatiseringssannolikhet som förklarande variabel. Det 

handlar dock inte om någon anmärkningsvärd skillnad. 
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5.2	Sammanfattning	av	fallstudie	i	banksektorn	
Banksektorn är en omtalad bransch i sammanhanget. Balansgången mellan att hänga med i 

utvecklingen och att tillmötesgå alla kunders behov är svår. Genom att digitalisera kan banker 

radikalt minska kostnader och spara tid. Samtidigt verkar de i en mycket regelstyrd bransch 

och har tuffa krav på sig. Många är dock överens om att ett förändrat kundbeteende och en 

snabb samhällsutveckling bidrar till stora förändringar. Tjänster såsom sparanderådgivning 

utförts idag av människor, men arbetet med att låta robotar ta över är redan i full gång.  

 

Man trodde dock redan när bankomaten kom att det skulle slå ut jobben i kassan. Resultatet 

blev istället att kassayrket omvandlades till ett mer kvalificerat jobb. Frågan är om utfallet 

upprepar sig även när det gäller robotrådgivning. I vilket fall ligger utmaningen i att särskilja 

sig gentemot konkurrenter när processer och tjänster digitaliseras. Många ser fördelen i att 

fysiskt träffa en bankman eller åtminstone ha kontakt med en människa, men attityder 

förändras över tid och vad det resulterar i får tiden utvisa. (Finansliv 2016) 

 

I appendix 2 bifogas en intervju med en anställd på en av Sveriges storbanker. Han lägger 

mycket fokus på hur en bank förändrats och kommer att se ut i framtiden. Att det inte längre 

är självklart hur en bank ska bedrivas. Detta som ett resultat av ett förändrad kundbeteende. 

Även det faktum att flera olika yrkesgrupper med stor sannolikhet kommer att efterfrågas 

inom bankerna. Det är troligen inte enbart ekonomer som kommer att behövas längre. Inom 

en snar framtid kan exempelvis beteendevetare och matematiker vara aktuella för rekrytering. 

Det anses bero på att vi ser en ökning i användandet av Big Data. Kundbeteenden och mönster 

kan fångas upp och analyseras för att sedan riktas som individuell marknadsföring.  

 

När bankerna automatiserar vissa arbetsmoment kan de spara tid och pengar på många sätt. 

De minimerar felen som annars hör till när en människa utför ett arbete. Tempot kan höjas 

avsevärt och administrativa uppgifter elimineras, vilket medför att den anställde kan fokusera 

på det som ger mervärde för både kunden och banken. Det handlar om att ta roboten ur 

människan och även skapa fler arbetstillfällen. Naturligtvis medför effektiviseringsprocesser 

både positiva och negativa effekter, vissa kontorsarbeten kommer kanske inte att behövas i 

samma utsträckning framöver. Men med all säkerhet kommer vissa befintliga jobb att ändras 

och nya jobb också att tillkomma. Intervjupersonen lägger även vikt vid vilken inställning den 
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anställde har i fråga om förändring. Är man villig att ändra på sig anses risken att man blir av 

med jobbet vara mindre.  

 

Han förklarar också hur konkurrenssituationen förändrats på senare tid. Nisch-aktörer når ut 

lättare till kunder och kan erbjuda vissa likartade tjänster. Många banker försöker inte bara 

tävla med dessa, utan också bjuda in till samarbete. Det är av stor betydelse att vara 

nytänkande och öppen för samarbeten eftersom allt går så otroligt snabbt idag.  

 

Säkerheten är en central fråga i bankers verksamhet. Man jobbar därför oerhört mycket med 

förebyggande av penningtvätt och annan illegal verksamhet. Finansinspektionen ställer höga 

krav och alla banker har kontinuerliga kontroller för att upprätthålla säkerheten. Banker lägger 

också mycket tid och pengar på att ständigt utveckla system så att intrång och dylikt 

minimeras och därmed skapas en tillit bland kunder. Tekniken anses vara ett viktigt verktyg i 

den processen.  

 

5.3	Hypotesprövning	
Syftet med studien är att undersöka om förändringen i andel verksamma i respektive 

yrkesgrupp i Sveriges ekonomi kan förklaras med en ökad automatisering. Men hjälp av 

automatiseringssannolikheter från Frey och Osborne (2013) genomfördes regressionsanalyser 

där förändringen i ett yrkes andel av syssselsättningen mellan 2001 och 2013, den beroende 

variabeln, studerades mot de oberoende variablerna automatiseringssannolikhet, offshoring 

samt rutinmässighet. Analyserna gjordes på olika sätt för att undvika ett missvisande resultat  

 
Hypoteserna som prövats är att det inte finns något samband mellan 

automatiseringssannolikhet och förändringen i andel sysselsatta i Sverige över tid. 

Mothypotesen säger att det finns ett negativt samband. Närmare bestämt ger en hög 

sannolikhet en minskning av andel sysselsatta. 

 

Det har även prövats om det finns ett samband mellan den andra förklarande variabeln 

offshoring och förändringen i andel sysselsatta. Kontrollvariabeln RTI har också tagits med i 

regressionsanalysen. Mothypotesen var att det finns ett negativt samband mellan 

offshoring/RTI samt förändringen i andel sysselsatta i Sverige över tid.(En hög sannolikhet 

för offshoring/RTI ger en minskning av andel sysselsatta)  
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Vi kan förkasta den första nollhypotesen och konstatera att det finns ett negativt samband 

mellan automatiseringssannolikhet och förändringen i andel sysselsatta i respektive 

yrkesgrupp. Vi kan dock inte uttala oss om ett kausalt samband, utan enbart slå fast att en 

samvariation existerar. Ju högre grad av automatiseringssannolikhet ett yrke har, desto sämre 

har sysselsättningen i termer av yrkets andel av den totala sysselsättningen varit. Dock 

behöver det inte betyda att antalet sysselsatta har minskat på grund av en hög grad av 

automatiseringssannolikhet. Om den totala sysselsättningen ökar, kan antalet anställda i yrket 

öka. Men yrkets andel av den totala sysselsättningen har minskat.  

 

När RTI inkluderas i beräkningen är ofta den variabeln ensam signifikant. Dock samvarierar 

RTI och automatiseringssannolikhet med varandra. De har beräknats på ett likartat sätt och en 

gemensam nämnare är teknologi. Innehåller yrket många arbetsuppgifter som är rutinartade, 

borde yrket vara lättare att automatisera. Sambandet är ändå negativt, som mothypotesen 

befarade. Offshoring visar, precis som automatiseringssannolikheten, ett negativt samband i 

de fall RTI inte finns med. Således ger en hög grad av offshoring en minskning av andel 

sysselsatta. Vi kan därför förkasta nollhypoteserna och konstatera att det finns ett negativt 

samband mellan samtliga variabler och förändringen i andel sysselsatta i Sverige över 

perioden 2001-2013. 

6.	Diskussion	
Studiens resultat bekräftar det faktum att digitaliseringen, mätt med 

automatiseringssannolikheter, till viss del ligger bakom förändringen i andelen sysselsatta 

över tid. Eftersom Fölster (2014) och Heyman, Norbäck och Persson (2016) pekar på det 

faktum att digitaliseringen slår hårdast mot låglöneyrken och i mångt och mycket bara 

kompletterar högavlönade yrken leder detta även till en ökad jobbpolarisering. Relativt höga 

respektive låga löner har då förbättrade sysselsättningsmöjligheter, medan mitten av 

lönefördelningen utgör en allt lägre andel. Höglönejobben har dock visat sig ha större risk för 

att flyttas utomlands vilket innebär att många jobb är utsatta för stark konkurrens från 

antingen robotar (automatiseringssannolikhet) eller utlandet (offshoring) (Heyman, Norbäck 

och Persson 2016). Många lägger därför stort fokus på de konsekvenser som eventuellt kan 

komma av digitaliseringen. I klartext att jobben helt sonika kommer att försvinna och 

arbetslösheten därmed öka. De nya yrken som skapas förväntas dessutom kräva en viss 

utbildning vilket försvårar för de ”drabbade”. Då tenderar man att bortse från en viktig aspekt. 

När arbetsuppgifter eller moment automatiseras kommer i många fall de anställdas 
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produktivitet att öka. Om då företaget blir mer effektivt finns möjligheten att erbjuda varor 

och tjänster till ett lägre pris. Det bidrar till en ökad försäljning och en större chans att 

företaget i fråga kan konkurrera ut rivaler och därmed expandera sin verksamhet. På så vis 

skapas fler arbetstillfällen. Inte bara för tjänster som kräver en högre eller specifik utbildning. 

Det är dessutom viktigt att ha med i beaktning vad som skulle hända om yrken automatiseras 

för att sedan inte kunna mynna ut i nya jobb och arbetslösheten därmed skulle öka. Vilka 

konsumerar då de nya produkter och tjänster som skapats med hjälp av digitaliseringen och 

bidrar till att det faktiskt blir lönsamt? Knappast de arbetslösa. Det handlar alltså om en 

balansgång. Det är inte heller bara yrken som automatiseras som påverkas, utan andra yrken 

kan indirekt gynnas genom att behovet av deras tjänster ökar när andra branscher/yrken blir 

mer digitala. Exempelvis drar utvecklare av en programvara nytta av en ökad näthandel 

(Heyman, Norbäck och Persson 2016). Banksektorn är ett bra exempel på detta. Tack vare 

digitaliseringen skapas fler arbetstillfällen som gemene man kanske inte direkt associerar till 

bankverksamheten. Produktutvecklare, yrken inom sociala medier, granskningsområden, 

compliance-tjänster, projektledare för att nämna några. IT-tjänster och yrken inom företag 

som bygger upp ett samarbete med banken kan också dra fördel av digitaliseringen. Med 

hänvisning till fallstudien har vi dessutom med stor sannolikhet mer att vänta i framtiden. I 

form av rekrytering av en rad olika tjänster som idag i regel inte efterfrågas på en bank. Detta 

tack vare bland annat förekomsten av Big data som är ett resultat av den stundande 

digitaliseringen.  

 

Skillnaden mellan IT-revolutionen och digitaliseringen förklarar Breman och Felländer (2014) 

med att det nu finns en teknologisk mognad hos företag och privatpersoner. Vi är ständigt 

uppkopplade och alla branscher berörs på ett eller annat sätt. Vi kan dock fortfarande finna 

relevans i Solowparadoxet: ”We can see the computers everywhere except in the productivity 

statistics” Detta eftersom digitala kostnadsfria tjänster ger mervärde till ekonomin, men 

fångas inte upp i BNP. Det leder dock till lägre eller till och med utebliven konsumtion av 

traditionella fysiska varor. Skype-samtal är ett lysande exempel. Det används av miljontals 

människor varje dag och tillför stor nytta. Däremot är det kostnadsfritt och syns därmed inte i 

statistiken. Dessutom ingår en viss eftersläpning av produktionsökningar. 

Anpassningsperioden för organisationer och institutioner är ofta lång och utbildningsnivån på 

personalen har då stor betydelse. (Breman och Felländer 2014) 
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Delvis fick Keynes rätt i sina förutsägelser. Produktiviteten har mångdubblats men trots det 

arbetar vi mer än någonsin. Produktionseffektiviseringarna har alltså inte förkortat vår 

arbetstid utan istället gett upphov till en konstant ökning av vår konsumtion och materiella 

levnadsstandard (Salander 2011). Människor med högre inkomster arbetar allt mer, trots att 

antal arbetstimmar fallit i flesta länder. Vi har alltså inte minskat i arbetstid i den utsträckning 

han förmodade. Det kan förklaras med att det lönar sig på grund av produktivitetsskillnader. 

Det bidrar till att det lönar sig att ersätta fritid med mer arbete i enlighet med 

substitutionseffekten. Inkomsteffekten kan dock inte tillämpas på samma sätt i dagens läge. 

Ett flertal studier pekar på att arbete har utvecklats till en statusmarkör. Många arbeten för 

välutbildade har dessutom blivit mer kreativa och roliga till följd av digitaliseringen. Man 

menar att trista rutinarbeten har elimineras. Då automatiseringssannolikhet för ett jobb 

korrelerar med graden av rutin kan det faktum stärkas även i denna studie. Dessutom har ”411 

kontorssekreterare och dataregistrerare” minskat mest i andel arbetare från 2001 enligt 

studiens beräkningar. Den yrkesgruppen har en automatiseringssannolikhet på 92,2 procent 

samt 2,24 i grad av rutin, vilket anses vara två höga värden. Det sistnämnda är dessutom det 

högsta uppmätta måttet i kategorin. Grupper med höga RTI- och 

automatiseringssannolikhetvärden förväntas också minska sin andel av sysselsättningen i 

framtiden (Arntz et al. 2016). En rad undersökningar påvisar att människor med högre 

inkomster därför ser sina arbeten som roligare och tillbringar därmed mindre tid med 

fritidssysslor hemma (Fölster 2016). Med anledning av detta kontrollerades för hur andelen i 

denna yrkesgrupp sett ut över tid. Studien visar dock ingen större förändring i andel av 

sysselsättningen som verkar i bland annat gruppen ”912 städare m.fl.” En ökning kan ses från 

år 2001-2013 vilket stämmer överens med tidigare forskning. Men fortfarande utgör gruppen 

knappt 8 procent av sysselsättningen.  

 

Frey och Osborne (2013), och fler med dem, har skrivit om problemen som kan följa av en 

ökad digitalisering i arbetsmarknaden. Slutsatsen har varit att en betydande del av alla yrken 

är i farozonen. Detta skulle innebära att inom en tjugoårsperiod blir många människor 

arbetslösa på grund av att deras arbeten istället kommer att utföras av en robot och/eller dator. 

Enligt denna undersökning kan ett samband också påvisas i Sverige. Yrken som minskat i 

andel av den totala sysselsättningen har en hög automatiseringssannolikhet, eller en hög grad 

av rutinmässighet. Dessa studier antar att hela yrken kommer att automatiseras, snarare än 

enstaka arbetsuppgifter inom ett yrke. Arntz et al., (2016) har med anledning av detta skrivit 

en rapport som istället fokuserar på just arbetsuppgifter. De använder en så kallad ”task-
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based-approach” istället för Frey och Osbornes ”occupation-based-approach”. Man menar att 

ett yrke ofta består av massor av enskilda arbetsuppgifter, där inte alla behöver vara lätt att 

automatisera. Dessutom skiljer sig arbetsuppgifterna åt på olika arbetsplatser, trots att det rör 

sig om exakt samma typ av yrke. Genom detta tillvägagångssätt blev risken för att yrken 

digitaliseras avsevärt mycket mindre. Frey och Osborne drog slutsatsen med hjälp av data från 

2010, att 47 procent av alla yrken i USA kommer att automatiseras inom 10-20 år. Arntz et 

al., (2016) redovisade knappa 9 procent i samma fråga. En viktig skillnad mellan dessa 

modeller är också att Frey och Osborne diskuterar att robotar ersätter människor i framförallt 

rutinartade uppgifter i vinstmaximerande företag. Det är dock inte bara teknologiska 

färdigheter som ligger till grund för beslutet om att robotisera ett yrke eller inte. Även 

relativpriset på utförda uppgifter av antingen människor eller robotar har stor betydelse. Frey 

och Osborne tenderar som tidigare nämnt att enbart fokusera på teknologiska möjligheter, 

istället för att också inkludera ekonomisk genomförbarhet. Då denna undersökning bygger på 

siffror och beräkningar som hämtats från Frey och Osborne har inte heller hänsyn tagits till 

det faktum att delar av ett jobb kan vara aktuellt för automatisering eller att inkludera 

ekonomisk genomförbarhet som en del i beslutet. Enligt Arntz et al., (2016) tenderar experter 

att överskatta ny teknologisk potential. Generellt sett anses en sådan klassifikation av yrken 

där expertgrupper får gruppera jobb i ”non-automatable” och ”automatable”, vara 

problematisk. Dessutom kan många problem uppstå när man ska gå från idé till verklighet.  

 

Bara för att det finns en potential för automatisering så innebär det alltså inte att 

vinstmaximerade företag alltid kommer att ersätta människor med maskiner. De är i många 

fall inte heller perfekta substitut. Exempelvis skulle pilotfunktionen rent teoretiskt kunna 

automatiseras till 100 procent. Redan idag kan planen starta, flyga och landa, men få 

passagerare skulle vilja flyga med ett sådant plan om det inte fanns en mänsklig person med 

ansvar i cockpit. Preferenser och/eller juridiska hinder bromsar alltså en automatisering av 

processen. Vem bär annars ansvaret vid en olycka? (Heyman, Norbäck och Persson 2016). 

Även inom banksektorn finns fortfarande tjänster som i dagens läge helt enkelt inte kan/bör 

automatiseras. Trots att många moment i flera yrken kan bli digitala, finns fortfarande ett visst 

behov av mänsklig arbetskraft. Dels på grund av arbetsuppgiftens karaktär, men också sett till 

kunders behov och efterfrågan. 

Tillverkningsindustrin i Sverige är oerhört exportberoende och har drabbats hårt av svag 

efterfrågan från omvärlden. Trots detta har efterfrågan på högutbildad arbetskraft fortsatt varit 
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stark. Samtidigt har arbetstagare med lägre utbildning det allt svårare att hitta sysselsättning. 

Detta i enlighet med ”Skill-Biased Technological Change”-hypotesen. Den teknologiska 

revolutionen kan således leda till att inkomstklyftorna kommer att öka. Denna studie 

indikerade dessutom att digitaliseringen ligger till viss del bakom förändringen i andel 

sysselsatta i Sverige. En minskning i ett givet yrkesområde har en viss koppling till 

automatiseringssannolikheten som beräknats för det givna yrket. Enligt Brynjolfsson och 

McAfee (2014) beror detta på att digitaliseringen är ett komplement till högutbildade jobb, till 

skillnad från lågutbildade arbeten. Dessutom tilldelas vinsterna till de som redan äger kapital, 

och inte till löntagare. Det ger upphov till så kallade superstars, där ett fåtal människor 

erhåller en för stor del av kakan. (Breman och Felländer 2014) Under den industriella 

revolutionen skapades vanligtvis flera jobb i samband med ny teknik eftersom maskinerna 

behövde övervakas. Då krävdes ingen specifik utbildning, utan många lågutbildade arbetare 

sysselsattes på det viset. Idag är situationen annorlunda. Robotar och maskiner tar bland annat 

över databearbetningen. Det arbete som återstår är då av analytiskt slag – vilket kräver högre 

utbildning. Samma synsätt kan ses hos intervjupersonen i fallstudien. De arbetsuppgifter som 

anses trista kommer med största sannolikhet elimineras och fokus läggs istället på mer 

utmanade uppgifter som ofta kräver en viss utbildning.  Det handlar exempelvis om att 

analysera ett kundbeteende eller räkna på algoritmer i en persons beteende.  

MIT-professorn Daniela Rus diskuterar robotens fördelar gentemot människan. Däribland 

nämns matematik och att hantera objekt med hög precision. Många ställer sig frågan hur vi 

ska förhålla oss till maskiner som är både smartare och effektivare än oss människor? Precis 

som fallstudien indikerade, minskar i regel manuella fel när en robot utför en uppgift. Viktiga 

egenskaper som vi besitter är bland annat att vi kan sätta stopp för en utveckling som gör oss 

irrelevanta ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi kan dessutom formulera mål och lägga upp en 

strategi hur vi uppnår dem. Inom de flesta områden är vi också bättre på att komma med 

lämpliga idéer. Dessutom är vi också ledande vad det gäller abstrakta ting, generaliseringar 

och förmågan att kunna hantera oförutsedda händelser (Dagens Industri). Detta i enlighet med 

Frey och Osbornes identifierade flaskhalsar. Exempelvis ”originality” som definieras enligt: 

förmågan att kunna komma på ovanliga idéer i en given situation, eller utveckla kreativa sätt 

att lösa ett problem. Enligt Brynjolfsson och McAfee (2014) är följande uttalande fortfarande 

aktuellt: ”Människan är den billigaste, 70-kilos, ickelinjära, universella datasystemet som kan 

massproduceras av okvalificerad arbetskraft.” Många är därför enade om det faktum att 
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arbeta tillsammans med roboten är det bästa lösningen. Då kan vi komplettera varandras 

färdigheter (Dagens Industri). 

På längre sikt finns risken att digitaliseringen ändå resulterar i att mänsklig arbetskraft 

efterfrågas i mindre utsträckning. Då spår ekonomerna att demokratin kommer att spela en 

viktig roll. Genom att aktivt rösta kan gemene man faktiskt påverka ekonomiska förlopp 

såsom löner och villkor för delningsekonomiföretag som Airbnb och Uber. Det är inte 

orimligt att tro att människor kommer att lägga sin röst på den politik som hindrar dem från 

att ”utplånas” till fördel för robotarna skriver Brynjolfsson och McAfee. Dock har människans 

ställning sällan stärkts genom ett försök till att bromsa utvecklingen. Många är ändå överens 

om att utbildning kommer att vara ett viktigt verktyg för att säkerställa människans framtid 

som arbetskraft (Dagens Industri). 

 

Studiens resultat blev som förväntat. Automatiseringssannolikheten har effekt på hur 

sysselsättningsutvecklingen sett ut i Sverige under år 2001-2013. Däremot kan vi inte 

konstatera att sambandet är kausalt. Vi vet egentligen heller inte om antalet yrkesverksamma 

har minskat eller ökat då vårt mått är andelen av den totala sysselsättningen. Resultaten blev 

dessutom olika beroende på vilka kontrollvariabler vi tog med i beaktning. När RTI 

inkluderades tog den variabeln över och var den enda med signifikans. Det kan dock ses som 

en indikation på att teknologin haft betydelse. Detta på grund av att de båda variablerna är 

likartade och samvarierar med varandra. Vi såg också att andelen som klassificerades i 

gruppen med hög sannolikhet att automatiseras (>70 procent) minskat genom åren. Möjligtvis 

kan det vara en indikation på att yrkena faktiskt har automatiserats. 

 

Det bör tas med i beaktning att automatiseringssannolikheterna trots allt har översatts från 

amerikanska mått och kan ha blivit missvisande på vägen. Även det faktum att tidsperioden 

enbart sträcker sig från 2001-2013. Dels kan resultatet blivit annorlunda om man tittat på ett 

längre tidsspann. Men också om man haft tillgång till mer aktuell data. Mycket har redan hänt 

och finns med i beräkningarna. Men eftersom tempot är oerhört högt när det gäller 

utvecklingen idag, kan tre år extra kanske vara av betydande slag.  

 

Automatiseringssannolikheterna är dessutom beräknade år 2010 och naturligtvis baserade på 

siffror från det året. Synen på ett yrkes sammansättning kan ha ändrats sedan dess. Många 

tidigare studier har enbart tillämpat sannolikheterna och räknat ut vad det skulle innebära i 
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framtiden i respektive land. Här görs ett försök att faktiskt ta reda på om det är på grund av 

digitaliseringen som yrken tillkommit/försvunnit/förändrats. Utbildning och löner är faktorer 

som andra studier tagit hänsyn till och som kan ha spelat in även i det här sammanhanget. På 

grund av tidsbrist kunde dessvärre inte den datan inkluderas.  

 

7.	Slutsats	
Som tidigare nämnt finns olika teorier om hur digitaliseringen kommer att utvecklas och hur 

den kommer att påverka Sveriges ekonomi. Mycket har redan hänt och vi kan därför 

konstatera att teknologin faktiskt har en inverkan på andel sysselsatta. Resultatet visar att 

automatiseringssannolikheten samvarierar med förändringen. I de fall 

automatiseringssannolikheten inte är signifikant, uppvisar istället RTI ett negativt samband. 

Dessa variabler korrelerar med varandra och anses vara närbesläktade. Det kan tolkas som att 

teknologin gett upphov till förändring i andel sysselsatta, i såväl RTI-mått som 

automatiseringssannolikhet. Ju fler arbetsuppgifter som kännetecknas av rutin, desto lättare är 

det att automatisera yrket. (Heyman, Norbäck och Persson 2016) Eftersom det handlar om ett 

negativt samband tolkas det som att en högre automatiseringssannolikhet ger en minskning i 

sysselsättningen i termer av yrkets andel av den totala sysselsättningen.  

 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att fånga upp bankers förändringsprocess och försöka 

kartlägga hur de kommer att fungera inom en snar framtid. Kommer en övervägande del av 

alla bankaffärer skötas mobilt inom kort? Och vad skulle det i så fall innebära både i ett kund– 

och personalperspektiv. En annan intressant aspekt är att titta på de arbetare som drabbats 

negativt av digitaliseringen och har blivit ersatt av en dator och/eller robot. Vart vänder de 

sig? Leder detta till ett ännu större gap mellan hög och- lågavlönade eller inte? Om en stor 

mängd arbetare blir av med sitt arbete till följd av digitaliseringen, kommer konsumtionen då 

att minska? Vad händer då med företag som investerat i robotsystem och på så vis kunnat öka 

sin produktion? Har nystartade företag blivit fler i takt med digitaliseringen? 
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Appendix	1	
Finansbranschen i allmänhet och banksektorn i synnerhet är inne i en historisk 

förändringsprocess. Digitaliseringens utgångspunkt anses vara att maktbalansen nu flyttas till 

kundens sida. Konkurrenssituationen förändras genom att bland annat nya aktörer äntrar 

marknaden med nischade produkter och tjänster. Enligt Torsen Allqvie handlar allt om ”att 

göra produkten snabb och enkel samt skapa mervärde och förenkling för kunderna, oavsett 

bransch. – Annars går kunderna någon annan stans.” Således utmanas storbankerna på ett helt 

annat sätt än tidigare. (www.nordea.com) För att få en inblick i hur banker aktivt arbetar med 

digitaliseringsprocessen har en anställd på en av Sveriges storbanker blivit intervjuad om 

ämnet. 

 

Förklara vad du jobbar med: 

 

Manuella processer som vi tror att man kan robotisera. Då handlar de inte om en fysisk robot, 

utan en mjukvara som kan logga in som en användare, få tillgång till system, ta fram 

information om konton, skriva texter och så vidare. Syftet är att man ska ta bort enahanda 

arbetsuppgifter och på så vis frigöra tid till mer kundkontakt. Ett konkret exempel kan vara att 

en kundansvarig idag behöver förbereda sig inför ett möte, detta tar cirka 20-30 minuter. Nu 

ser vi till att informationen som rådgivaren behöver inhämta, samlas istället in automatiskt av 

en robot. Förberedelsen minskas då ner till cirka 10-20 minuter. Reduceringen i minuter kan 

tyckas liten, men blir oerhört mycket i det stora hela. Ett annat exempel i det dagliga arbetet är 

att förberedelser inför en placeringsrådgivning. Då krävs att vi har viss information om 

kunden och att samtliga kontrollåtgärder är utförda. Detta kommer en robot kunna säkerställa 

framöver. Planen är dessutom att den även ska kunna ha koll på krediter som förfaller. Nu 

måste den anställde in i flera system och hämta/överföra information. Automatiseras denna 

process tas monotona frustrerande arbeten bort, manuella fel reduceras och tid sparas även 

här. 
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Enligt en studie som bygger på amerikansk forskning riskerar 53 procent av svenska 

yrken att ersättas av teknik inom en 20-årsperiod. Är ditt projekt bidragande till detta? 

Skapas nya jobb? 

 

Nej, vi bidrar naturligtvis inte till att det kommer bli färre jobb. Istället kommer vi få mer tid 

till att göra annat. ”Ta roboten ur människan” – tråkiga arbetsuppgifter minskas och vi kan 

syssla med andra roligare arbetsuppgifter. 

 

Skapar det nya jobb? Självklart! Mitt jobb fanns inte för ett halvår sedan. Tanken är dessutom 

att vi ska utöka personalen inom detta område till cirka 10 personer nästa år.  

 

Men naturligtvis kommer det också att få konsekvenser. Effektiviseringsprocesser för ofta 

med sig både för- och nackdelar. 

 

Samma studie kom fram till att lågutbildade låg mest i farozonen, men det väntas även 

slå hårt mot många kontorsarbetare/tjänstemän. Vad tror du om det? Kommer jobben 

ersättas av teknik eller ”bara” kompletteras med den? 

 

Vad det gäller människor som är lågutbildade är det svårt för mig att svara på. Personligen 

tror jag att det kommer finnas många jobb för både låg- och högutbildade. Däremot kommer 

nog glappet i mitten att öka. Där det idag sitter många akademiker som inte kommer att 

behövas framöver. 

 

Tekniken kommer att ersätta en del jobb. Men hur stor andel är svårt att svara på, jag tror 

dock att det handlar om ganska många. Återigen frigörs tid till annat.  

 

Om tjänster förändras, vad tror du om möjligheten för den anställda att ”sadla om”? 

Krävs ny arbetskraft med specifik utbildning? 

 

Jag tror på en kombination. Möjligheten att sadla om finns absolut, men i vissa fall kan ny 

arbetskraft behövas. Det tror jag är en inställningsfråga. I vilken mån man som anställd är 

villig att anpassa sig till förändringsprocesser. Om personen i fråga vill göra sig 

anställningsbar och är öppen för förändring. Det handlar nog inte om ålder. Såklart kan det 

vara lättare att ta åt sig ny information om du är yngre och inte har med dig för mycket i 
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ryggsäcken. Men mycket handlar om man är beredd att utvecklas åt det hållet och vilken 

kultur som finns runt omkring. 

 

Ingen har undgått att banker i allmänhet är i stor förändring och digitaliserar hela 

verksamheten. Vad innebär detta? 

 

Det beror naturligtvis på vad man tittar på. 

Men vi kan i alla fall konstatera att kunders beteende har förändras. Numera vill vi ha tillgång 

till en tjänst/service 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Då måste vi möta kundernas 

behov och det gör vi med hjälp av teknik. Ingen bank vill hamna sist i den här förändringen. 

 

Sedan har banker olika affärsplaner och hanterar därför digitaliseringen på olika sätt. Frågan 

”vad är en bank” har inte längre ett självklart svar. 

 

Många frågar sig, hur säkert är detta? 

 

Om den så kallade digitaliseringen görs på rätt sätt – blir det bättre för alla. Då blir arbetet 

mer rättvist. Då spelar det inte någon roll vad din pappa heter eller vilka kontakter du har. 

Dessutom minskas manuella fel. Sannolikheten att en robot gör fel är som bekant mindre än 

om att en människa gör det. 

 

Man kan fråga sig om kunskapen från bankpersonal försvinner i större utsträckning när man 

vet att det är en robot som gör allting. Jag hörde att hjärnan har lärt sig att viss information 

som finns i våra smartphones, behöver vi inte komma ihåg. Detsamma kan man säga gäller 

för bankpersonal, vad behöver en sådan egentligen kunna? Och vad kan en robot sköta? Det 

ställs tuffa krav på banktjänstemän idag vilket innebär att kompetensnivån måste kontrolleras 

och kontinuerligt uppdateras. Sådana kontroller kostar naturligtvis också pengar. Skulle 

istället en maskin ge rådgivning baserat på en riskprofil som bygger på information kunden 

uppgett, kanske inte bankpersonalen behöver ha så höga krav på sig. Detta kan leda till att 

dussinkunden inte får en kontaktperson i banken, men ändå får professionell hjälp. 

 

Vi lägger ned så mycket arbete inom dessa områden just för att det finns nischaktörer som 

redan håller på med detta. Finns det på alla andra ställen, måste vi också vara med.  
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Finansinspektionen ställer hårda krav vad gäller lag om penningtvätt bland annat. Hur 

påverkas det av teknikens framfart? 

 

Kontroller och penningtvättsregler blir allt tuffare vilket innebär att det kommer att bli svårare 

för brottslingar som sysslar med illegal verksamhet. Dessvärre tror jag att de då kommer att 

hitta andra vägar och flytta fokus från bankerna. Precis det som hände när det blev för svårt 

att råna banker – då valde de värdetransporter istället. Bankerna lägger ner massvis med tid 

och pengar på att förbättra kontroller för just detta, så jag tror vi kommer bli riktigt bra på det 

med hjälp av tekniken. 

 

Många studier pekar på att digitaliseringen kan leda till att de företag som hänger med 

kommer att öka sina marknadsandelar, expandera och därmed skapa nya jobb. Är det 

något du håller med om? 

  

Ja, det tror jag. Jag tror även att andra typer av yrken kommer att behövas inom bank i 

framtiden, inte bara ekonomer. Eftersom vi med hjälp av Big Data har järnkoll på vad 

kunderna gör och vad de därmed efterfrågar i form av produkter och tjänster, vill vi se till att 

vi riktar rätt information till rätt kund. Vi vill också kunna analysera kundbeteendet på ett helt 

annat sätt än vad som görs idag. Kunna vara steget före och veta vad som händer härnäst. 

  

Exempelvis om vi kan få information om att en kund tagit examen och skaffat sambo, kanske 

blir då nästa steg att skaffa bil? Då kan vi snabbt rikta den typen av information/reklam till 

kunden och på så vis vara i framkant. Med hjälp av dagens teknik kan sådan information tas 

fram snabbt och enkelt. Vad som återstår är då att analysera datan. Där kommer till exempel 

en beteendevetare in i bilden. Dessutom kanske matematiker behövs för att titta på algoritmer 

i personers beteende, något som ekonomer saknar kunskap om. Kanske flyttas fokus till att 

samla in och tolka information? 

 

Dessutom kanske outsourcing blir större om det visar sig att arbetskraft på andra ställen i 

världen kan göra den nya uppgiften på ett billigare och bättre sätt. Eller att andra typer av 

samarbeten mellan banker och småleverantörer blir aktuellt till följd av förändringen i 

efterfrågade arbetsuppgifter. 
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Många banker är traditionella bolag. Forskning visar att innovationer ofta kommer 

ifrån startups och liknande. Finns det risk att man kör fast i gamla hjulspår? 

 

Jag tror inte det. Tack vare det faktum att man är livrädd för det och är då beredd att göra vad 

som helst för att undvika det. 

 

Återigen är det viktigt att bjuda in till samarbete. Ett bra exempel på det är tjänsten Wrapp 

som Nordea byggt upp ett samarbete med. En applikation som man kopplar till sitt bankkort 

och på så vis samlar på sig rabattkuponger och stämplar automatiskt när man handlar med 

kortet. Nordea har inte tagit fram idén, utan istället sett till att företaget bakom står för rätt 

filosofi, CSR (ett företags ansvar gentemot samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt 

och socialt perspektiv). 

 

Mindre företag och nisch-bolag når idag ut till kunder på ett helt annat sätt än tidigare, 

tack vare tekniken. Anser du att detta har förändrat konkurrenssituationen för de 

svenska storbankerna? 

 

Ja, men det finns ju olika typer av nisch-bolag. De som vill vara självständiga och de som går 

in med målet att bli uppköpta av ett större bolag eller med förhoppningen om att bilda 

samarbete med en större aktör. Vi försöker bjuda in företag och är öppna för nya idéer till 

framtida eventuella samarbeten. Men naturligtvis är man samtidigt rädd för att någon ska 

komma på något revolutionerande. Så den nya konkurrenssituationen är både på gott och ont. 

Men det viktigaste är att man är öppen för nytänkande – eftersom det går så snabbt idag. 

 

Kontanter används allt mer sällan. Det går numer att chatta med banken, swisha över 

pengar på en sekund, ha ett bankmöte via Skype och så vidare. Med detta i åtanke och 

det faktum att tjänstemannayrken förväntas halveras inom ett par decennier. Finns 

bankkontor kvar i framtiden? 

 

Inte i den form som de finns idag. Tittar man tillbaka tjugo år syns en stor skillnad.  

Nu går det dessutom mycket snabbare. Det vore snarare konstigt om bankerna inte ändrade på 

sig med tanke på hur samhället och kunderna förändrats. Kanske finns bankkontor på ICA i 

framtiden? Vad vet jag. Frågan är: Behöver våra kunder ett bankkontor? Det beror naturligtvis 

på vem man frågar. Klart är i alla fall att ingen vill sitta med flera kontor och alla kostnader 
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det medför den dagen alla kunder bestämmer sig för att man inte behöver besöka ett 

bankkontor. 

 

Hur snabbt det kommer att gå och om det är skillnad på olika marknader är svårt att säga. En 

personlig åsikt är att det kommer att se olika ut och gå olika snabbt på olika marknader. Man 

måste lära sig att anpassa och göra annorlunda på vissa ställen – om man nu vill behålla de 

kunderna som har det behovet



 Appendix	2	

Sysselsättning	
Yrkeskod	

Andel	av	
sysselsättningen	
2013	

Förändring	av	andel	
av	sysselsättningen	
2001	-2013	

Autom
atiserings-	

Sannolikhet	
O
ffshoring	

RTI	
H
ögre	äm

betsm
än	och	politiker	

111	
0,0008	

0,0003	
1,2	

	
	

Chefstjänstem
än	i	intresseorganisationer	

112	
0,0003	

0,0000	
1,5	

	
	

Verkställande	direktörer,	verkschefer	m
.fl.	

121	
0,0056	

0,0003	
1,5	

-.32	
-.75	

Drift-	och	verksam
hetschefer	

122	
0,0202	

0,0071	
13	

-.32	
-.75	

Chefer	för	särskilda	funktioner	
123	

0,0168	
0,0021	

23	
-.32	

-.75	
Chefer	för	m

indre	företag	och	enheter	
131	

0,0162	
-0,0005	

12,1	
-.63	

-1.52	
Fysiker,	kem

ister	m
.fl.	

211	
0,0016	

0,0000	
21,4	

1.05	
-.82	

M
atem

atiker	och	statistiker	
212	

0,0005	
0,0000	

17,7	
1.05	

-.82	
Dataspecialister	

213	
0,0248	

0,0047	
11,7	

1.05	
-.82	

Civilingenjörer,	arkitekter	m
.fl.	

214	
0,0200	

0,0054	
4,9	

1.05	
-.82	

Specialister	inom
	biologi,	jord-	och	skogsbruk	m

.m
.	

221	
0,0011	

0,0003	
3	

-1	
-.76	

H
älso-	och	sjukvårdsspecialister	

222	
0,0119	

0,0022	
1,5	

-1	
-.76	

Barnm
orskor;	sjuksköterskor	m

ed	särskild	kom
petens	

223	
0,0076	

-0,0002	
	

-1	
-.76	

U
niversitets-	och	högskollärare	

231	
0,0085	

0,0006	
	

	
	

G
ym

nasielärare	m
.fl.	

232	
0,0128	

-0,0016	
6,4	

	
	

G
rundskollärare	

233	
0,0191	

-0,0033	
5,6	

	
	

Speciallärare	
234	

0,0016	
-0,0020	

1,1	
	

	
Andra	pedagoger	m

ed	teoretisk	specialistkom
petens	

235	
0,0051	

0,0025	
0,9	

	
	

Företagsekonom
er,	m

arknadsförare	och	personaltjänstem
än	

241	
0,0262	

0,0051	
46,2	

.21	
-.73	

Jurister	
242	

0,0045	
0,0011	

8	
.21	

-.73	
Arkivarier,	bibliotekarier	m

.fl.	
243	

0,0021	
-0,0002	

50,4	
.21	

-.73	
Sam

hälls-	och	språkvetare	m
.fl.	

244	
0,0011	

0,0001	
25,5	

.21	
-.73	

Journalister,	konstnärer,	skådespelare	m
.fl.	

245	
0,0094	

0,0009	
18,9	

.21	
-.73	

Präster	
246	

0,0008	
-0,0001	

0,8	
.21	

-.73	
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Adm
inistratörer	i	offentlig	förvaltning	

247	
0,0124	

0,0027	
23	

.21	
-.73	

Adm
inistratörer	i	intresseorganistationer	

248	
0,0016	

-0,0003	
23	

.21	
-.73	

Psykologer,	socialsekreterare	m
.fl.	

249	
0,0088	

0,0014	
3	

.21	
-.73	

Ingenjörer	och	tekniker	
311	

0,0301	
-0,0028	

56,4	
-.12	

-.4	
Datatekniker	och	dataoperatörer	

312	
0,0105	

0,0012	
30,2	

-.12	
-.4	

Fotografer;	ljud-	och	bildtekniker,	sjukhustekniker	m
.fl.	

313	
0,0023	

0,0004	
36,6	

-.12	
-.4	

Piloter,	fartygsbefäl	m
.fl.	

314	
0,0014	

-0,0002	
32,1	

-.12	
-.4	

Säkerhets-	och	kvalitetsinspektörer	
315	

0,0020	
-0,0005	

40,5	
-.12	

-.4	
Lantm

ästare,	skogsm
ästare	m

.fl.	
321	

0,0007	
-0,0001	

0,8	
-.75	

-.33	
Sjukgym

naster,	tandhygienister	m
.fl.	

322	
0,0089	

0,0008	
26,2	

-.75	
-.33	

Sjuksköterskor	
323	

0,0175	
0,0012	

	
-.75	

-.33	
Biom

edicinska	analytiker	
324	

0,0023	
-0,0003	

68,7	
-.75	

-.33	
Förskollärare	och	fritidspedagoger	

331	
0,0213	

0,0022	
5,2	

	
	

Andra	lärare	och	instruktörer	
332	

0,0015	
-0,0002	

13	
	

	
Säljare,	inköpare,	m

äklare	m
.fl.	

341	
0,0460	

0,0056	
72,1	

.1	
-.44	

Agenter,	förm
edlare	m

.fl.	
342	

0,0058	
0,0019	

81,7	
.1	

-.44	
Redovisningsekonom

er,	adm
inistrativa	assistenter	m

.fl.	
343	

0,0180	
0,0000	

89,3	
.1	

-.44	
Tull-,	taxerings-	och	socialförsäkringstjänstem

än	
344	

0,0050	
0,0008	

33	
.1	

-.44	
Poliser	

345	
0,0041	

0,0000	
13,9	

.1	
-.44	

Behandlingsassistenter,	fritidsledare	m
.fl.	

346	
0,0083	

0,0011	
11,2	

.1	
-.44	

Tecknare,	underhållare,	professionella	idrottsutövare	m
.fl.	

347	
0,0042	

0,0012	
22,8	

.1	
-.44	

Pastorer	
348	

0,0003	
0,0000	

2,5	
.1	

-.44	
Kontorssekreterare	och	dataregistrerare	

411	
0,0069	

-0,0066	
92,2	

.4	
2.24	

Bokförings-	och	redovisningsassistenter	
412	

0,0114	
-0,0054	

97	
.4	

2.24	
Lager-	och	transportassistenter	

413	
0,0152	

-0,0019	
78,8	

.4	
2.24	

Biblioteksassistenter	m
.fl.	

414	
0,0008	

-0,0008	
96,6	

.4	
2.24	

Brevbärare	m
.fl.	

415	
0,0047	

-0,0012	
78,6	

.4	
2.24	

Ö
vrig	kontorspersonal	

419	
0,0200	

-0,0038	
91,6	

.4	
2.24	

Kassapersonal	m
.fl.	

421	
0,0052	

-0,0017	
95,3	

-.25	
1.41	

Kundinform
atörer	

422	
0,0113	

0,0022	
73,4	

-.25	
1.41	
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Resevärdar	m
.fl.	

511	
0,0015	

-0,0001	
62,3	

-.94	
-.6	

Storhushålls-	och	restaurangpersonal	
512	

0,0146	
0,0002	

88,4	
-.94	

-.6	
Vård-	och	om

sorgspersonal	
513	

0,1235	
0,0046	

34,1	
-.94	

-.6	
Frisörer	och	annan	servicepersonal,	personliga	tjänster	

514	
0,0030	

0,0006	
29	

-.94	
-.6	

Säkerhetspersonal	
515	

0,0082	
0,0017	

65,4	
-.94	

-.6	
Fotom

odeller	m
.fl	

521	
0,0000	

0,0000	
98	

-.89	
.05	

Försäljare,	detaljhandel;	dem
onstratörer	m

.fl.	
522	

0,0506	
0,0110	

94,4	
-.89	

.05	
Växtodlare	inom

	jordbruk	och	trädgård	
611	

0,0041	
0,0004	

61,1	
	

	
Djuruppfödare	och	djurskötare	

612	
0,0019	

0,0003	
63,4	

	
	

Växtodlare	och	djuruppfödare,	blandad	drift	
613	

0,0012	
0,0003	

63,4	
	

	
Skogsbrukare	

614	
0,0010	

0,0000	
79,8	

	
	

Fiskare	och	jägare	
615	

0,0001	
0,0000	

62,4	
	

	
G
ruv-,	bergarbetare	och	stenhuggare	

711	
0,0009	

0,0003	
72,2	

-.93	
-.19	

Byggnads-	och	anläggningsarbetare	
712	

0,0247	
0,0053	

59	
-.93	

-.19	
Byggnadshantverkare	

713	
0,0234	

0,0025	
48,1	

-.93	
-.19	

M
ålare,	lackerare,	skorstensfejare	m

.fl.	
714	

0,0054	
0,0002	

75,5	
-.93	

-.19	
G
jutare,	svetsare,	plåtslagare	m

.fl.	
721	

0,0068	
-0,0023	

82,4	
-.45	

.46	
Sm

eder,	verktygsm
akare	m

.fl.	
722	

0,0022	
-0,0046	

87,1	
-.45	

.46	
M
askin-	och	m

otorreparatörer	
723	

0,0127	
-0,0001	

66,7	
-.45	

.46	
Elm

ontörer,	tele-	och	elektronikreparatörer	m
.fl.	

724	
0,0065	

-0,0025	
57,2	

-.45	
.46	

Finm
ekaniker	m

.fl.	
731	

0,0011	
0,0001	

42,4	
1.66	

1.59	
Drejare,	glashyttearbetare,	dekorationsm

ålare	m
.fl.	

732	
0,0002	

-0,0005	
42,9	

1.66	
1.59	

Konsthantverkare	i	trä,	textil,	läder	m
.m

.	
733	

0,0000	
0,0000	

37,2	
1.66	

1.59	
G
rafiker	m

.fl.	
734	

0,0009	
-0,0014	

59,2	
1.66	

1.59	
Slaktare,	bagare,	konditorer	m

.fl.	
741	

0,0021	
-0,0002	

87,1	
1.15	

1.24	
M
öbelsnickare,	m

odellsnickare	m
.fl.	

742	
0,0004	

-0,0001	
86	

1.15	
1.24	

Skräddare,	tillskärare,	tapetserare	m
.fl.	

743	
0,0005	

-0,0004	
65,5	

1.15	
1.24	

G
arvare,	skinnberedare	och	skom

akare	
744	

0,0001	
-0,0001	

50,3	
1.15	

1.24	
M
alm

förädlingsoperatörer,	brunnsborrare	m
.fl.	

811	
0,0004	

0,0002	
86,8	

1.59	
.32	

Processoperatörer	vid	stål-	o	m
etallverk	

812	
0,0033	

-0,0011	
71,9	

1.59	
.32	
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Processoperatörer,	glas	och	keram
iska	produkter	

813	
0,0003	

0,0000	
83,3	

1.59	
.32	

Processoperatörer,	trä-	och	pappersindustri	
814	

0,0038	
-0,0016	

72,5	
1.59	

.32	
Processoperatörer,	kem

isk	basindistri	
815	

0,0014	
-0,0005	

85	
1.59	

.32	
Driftm

askinister	m
.fl.	

816	
0,0027	

0,0014	
63,7	

1.59	
.32	

Industrirobotoperatörer	
817	

0,0003	
0,0001	

36	
1.59	

.32	
M
askinoperatörer,	m

etall-	och	m
ineralbehandling	

821	
0,0089	

-0,0037	
78,4	

2.35	
.49	

M
askinoperatörer,	kem

isk-teknisk	industri	
822	

0,0028	
0,0000	

63,2	
2.35	

.49	
M
askinoperatörer,	gum

m
i-	och	plastindustri	

823	
0,0026	

-0,0014	
89,8	

2.35	
.49	

M
askinoperatörer,	trävaruindustri	

824	
0,0023	

-0,0040	
97	

2.35	
.49	

M
askinoperatörer,	grafisk	industri,	pappersvaruindustri	

825	
0,0025	

-0,0013	
81,1	

2.35	
.49	

M
askinoperatörer,	textil-,	skinn-	och	läderindustri	

826	
0,0012	

-0,0009	
60,5	

2.35	
.49	

M
askinoperatörer,	livsm

edelsindustri	m
.m

.	
827	

0,0044	
-0,0027	

76,8	
2.35	

.49	
M
ontörer	

828	
0,0107	

-0,0038	
91,5	

2.35	
.49	

Ö
vriga	m

askinoperatörer	och	m
ontörer	

829	
0,0073	

0,0027	
94,8	

2.35	
.49	

Lokförare	m
.fl.	

831	
0,0013	

0,0000	
89,6	

-1	
-1.5	

Fordonsförare	
832	

0,0238	
0,0020	

80,1	
-1	

-1.5	
M
askinförare	

833	
0,0086	

0,0020	
90,2	

-1	
-1.5	

Däckspersonal	
834	

0,0004	
0,0001	

81,2	
-1	

-1.5	
Torg-	och	m

arknadsförsäljare	
911	

0,0001	
0,0000	

94	
-.81	

.03	
Städare	m

.fl.	
912	

0,0174	
0,0003	

63,9	
-.81	

.03	
Köks-	och	restaurangbiträden	

913	
0,0162	

0,0028	
88,6	

-.81	
.03	

Tidningsdistributörer,	vaktm
ästare	m

.fl.	
914	

0,0039	
-0,0007	

74,6	
-.81	

.03	
Renhållnings-	och	återvinningsarbetare	

915	
0,0023	

0,0000	
93	

-.81	
.03	

Ö
vriga	servicarbetare	

919	
0,0073	

0,0034	
71,1	

-.81	
.03	

M
edhjälpare	inom

	jordbruk,	trädgård,	skogsbruk	och	fiske	
921	

0,0009	
0,0003	

95	
	

	
G
rovarbetare	inom

	bygg	och	anläggning	
931	

0,0013	
0,0010	

84,8	
-.66	

.45	
H
andpaketerare	och	andra	fabriksarbetare	

932	
0,0065	

-0,0045	
70,3	

-.66	
.45	

G
odshanterare	och	expressbud	

933	
0,0036	

0,0006	
77,9	

-.66	
.45	

M
ilitärer	

11	
0,0037	

0,0001	
	

	
	

Yrke	okänt	
2	

0,0435	
-0,0277	

	
	

	


