
Artificiell intelligens skapar ny utflyttningsvåg 

av jobb 

Dagens Nyheter den 14 januari 2022 

 

Sveriges goda förmåga att hantera ekonomiska kriser som finanskrisen har ofta tillskrivits stabila 

statsfinanser och en rad makroekonomiska reformer. Men det är bara en del av sanningen. 

Vår förmåga att stå emot ekonomiska kriser under de senaste decennierna har i stor utsträckning sin 

grund i ett ovanligt framgångsrikt institutionellt reformpaket för spelreglerna i näringslivet som 

genomfördes i slutet av 1980- och början av 1990-talet. På detta följde en ekonomi med en 

omställningsförmåga i världsklass, visar ekonomisk analys som bland andra vi gjort. 

Samtidigt visar en omvärldsanalys att teknologiutvecklingen – med robotar, artificiell intelligens (AI) 

och maskininlärning – tillsammans med klimatproblemen – kan innebära att näringslivets 

omställningsförmåga utsätts för utmaningar från olika håll. Det är dags för ett nytt reformpaket med 

fokus på dynamisk näringslivseffektivitet. 

I en nyligen publicerad ESO-rapport, ”Ekonomiska krisers dynamik – en ESO-rapport om 

företagsomställning och strukturomvandling”, studerar vi strukturomvandlingen i svenskt näringsliv 

under samtliga ekonomiska kriser sedan början av 1990-talet. Vi finner att företag och anställda i 

näringslivet efter 1990-talskrisen visat prov på stor omställningsförmåga och att detta har varit 

avgörande för landets förmåga att hantera ekonomiska kriser. 

Sverige har visserligen förlorat jobb under ekonomiska kriser, men unga små företag har då hållit 

sysselsättningen uppe. Detta förklaras framför allt av en dynamisk tjänstesektor där många nya jobb 

har skapats i små och medelstora företag. Vidare har etablerade effektiva företag lyckats behålla 

kompetent arbetskraft under kriserna och har därför kunnat växa när efterfrågan i ekonomin ökat. 

Samtidigt som och unga och små företag har varit viktiga för jobbtillväxten har stora och etablerade 

företag varit centrala för produktivitetsutvecklingen. Utvecklingen av arbetsproduktiviteten har varit 

stark i ett internationellt perspektiv. 

Under kriserna har ineffektiva företag minskat sin sysselsättning. Samtidigt har de effektivaste 

företagen kunnat expandera även under krisåren. En viktig del i denna omställning har varit en aktiv 

förvärvsmarknad. 

Detta speglar en selektionsprocess under ekonomiska kriser där bara de mest produktiva företagen 

överlever. Nya företag som startas efter ekonomiska kriser skapar inte produktivitetstillväxt på kort 

sikt, men väl på lång sikt. 

Vad förklarar denna framgångsrika omställningsförmåga i svenskt näringsliv under ekonomiska 

kriser? Institutionella och teknologiska förutsättningar är avgörande för vilka företag som växer och 

skapar nya jobb. En väl fungerande finansiell sektor har säkrat finansiering för bärkraftiga företag och 



en fungerande insolvenslagstiftning har säkerställt att finansiellt svaga men långsiktigt bärkraftiga 

företag kunnat omstruktureras. 

Dessutom har många anställda omskolat sig från yrken som efterfrågas till yrken med bättre 

framtidsutsikter. Detta har också visat sig lönsamt för individen i form av högre löner och då framför 

allt i kristider. 

Coronakrisen har varit en stor utmaning, men vår bedömning är att näringslivet står inför större och 

mer långsiktiga utmaningar. 

• För det första måste företagen bemästra och dra nytta av det pågående teknologiskiftet med 

robotar, artificiell intelligens och maskininlärning. Denna nya teknologi kommer på sikt att 

ersätta många av dagens jobb och kan leda till hög arbetslöshet och ökade inkomstklyftor. 

 

• För det andra måste näringslivet bemästra och dra nytta av det pågående teknologiskiftet 

där klimatsmart teknologi och affärsmodeller ska ersätta de gamla koldioxidintensiva 

teknologierna och affärsmodellerna. Vi är mitt uppe i en klimatkris som blir alltmer akut. 

Många ekonomer menar att en effektiv klimatpolitik kräver att koldioxidutsläpp prissätts på 

ett likartat sätt runt om i världen. 

Samtidigt visar förhandlingarna under FN:s klimatmöte COP 26 i Glasgow i fjol att genomförandet av 

detta och många andra åtgärder och överenskommelser för att få ned utsläppen blir en svår och 

långsam process. Teknologisk utveckling och företagens tekniska omställning till ”klimatsmarta” 

teknologier och affärsmodeller blir avgörande för att lyckas med en tillräcklig minskning av 

koldioxidutsläppen. 

Den teknologiska utvecklingen och klimatutvecklingen sätter press på beslutsfattare att föreslå 

åtgärder som säkerställer global konkurrenskraft, men som också hjälper grupper som förlorar på 

den snabba utvecklingen. Mycket är på plats i Sverige sedan reformerna på 1990-talet för att klara 

dessa utmaningar. 

Vi ser dock två uppenbara reformområden: 

Det första är att skydda den framgångsrika svenska dynamiska näringslivsmodellen. I dag blir 

länder och regioner alltmer regleringsivriga och protektionistiska. EU vill, till exempel, ha en 

reformerad bolagsstyrning, där man menar att europeiska företag är för kortsiktiga i sina 

investeringar, med för stora utdelningar och för små hållbarhetsinvesteringar. 

 

Det är dynamiken i näringslivet, där vissa företag testar olika affärsmodeller och växer, andra är 

stabila utdelare och vissa slås ut, som varit nyckeln till lyckade strukturomvandlingar i Sverige. Det är 

just den dynamiken som ett sådant EU-initiativ slår emot. 

 

Ett annat exempel är EU:s ambitioner att införa minimilöner inom unionen hotar den svenska 

förhandlingsmodellen. Dessutom sätter länder som Kina och USA upp handelshinder som försämrar 

möjligheten för internationella effektiva värdekedjor. Sverige bör genom internationella 

förhandlingar verka för att kunna behålla sin dynamiska näringslivsmodell som byggts upp sedan 



reformerna på 1990-talet. 

 

Det andra reformområdet är att förbättra yrkesdynamiken i näringslivet. Den snabba utvecklingen 

inom AI och maskininlärning kan leda till en ny, mycket stor våg av utflyttning av jobb till 

låglöneländer i yrken som tidigare inte hotats, så kallad offshoring. 

Tidigare var många tjänstemannayrken skyddade av krav på lokal närvaro och språkbarriärer. Dessa 

barriärer kan den nya teknologin bryta. Det rör sig till exempel om ingenjörer och olika yrken inom 

redovisning och medicinsk analys som måste kunna omskola sig i allt snabbare takt. 

Vi ser i vår analys att det har varit lönsamt att byta från yrken, där ny teknik hotar, till yrken där ett 

sådant hot är mindre. Detta tyder på att det sker för lite omskolning. 

Således bör större satsningar göras på allmän utbildning till yrken som efterfrågas. Även 

yrkesutbildningar och lärlingssystem är viktiga i en sådan process. En mångfald av 

omskolningssatsningar är den bästa strategin för att få med så många som möjligt på tåget. 
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