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Teknisk utveckling

• Teknisk utveckling har haft stor betydelse för vårt 
välstånd

– Elektriciteten
– Bilen
– Tvättmaskinen, dammsugaren, diskmaskinen

• Teknisk utveckling har haft betydelse för ökad 
produktivitet

– Produktivitet = fler produkter kan tillverkas på samma 
tid

– Ökad produktivitet minskar priset på produkten och 
ökar lönen



Dagens teknikrevolution:
Digitalisering

• Jobb som behövs trots ny teknik… 
– intuition och omdöme 
– kreativitet och komplex social interaktion
– ”Non-cognitive skills”
… är svåra att automatisera.

• Teknikskifte har snedvridande effekter
– Kunskaper (skill)

• Skill Biased Technological Change (SBTC)

– Rutinmässighet (routine)
• Routine Biased Technological Change (RBTC)

– Kapital (capital)
• Capital Biased Technological Change (CBTC)

… vilket har lett till inkomstförändringar vad gäller
– Kunskaper
– Arbete/kapital



Ökade löneskillnader

• Avkastningen på kunskap (return to skill)

• Utbildningspremie
– Utbildning kan ses som en investering i humankapital

– Kapital ger en avkastning – eller en utbildningspremie

• Varför ökad avkastning på utbildning?
– Utbildning ger högre produktivitet

– Utbudet av utbildad arbetskraft håller inte jämna steg 
efterfrågan (vilken skapas av teknisk förändring)



Avkastning på utbildning
Ökade löneskillnader i USA



Vilka jobb ökar i omfattning?

• Skill-biased technological change (SBTC)

• Samtidigt har vi sett en ökande polarisering
– High-touch vs. high-tech
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Ökande skillnader mellan stad och 
land

• Storstäder drar ifrån

• Konvergens – divergens
– Konvergens = fattigare regioner kommer i kapp

– Divergens = rika regioner blir rikare

• Fram till slutet av 1980-talet – konvergens

• Från 1990 – 2010 – konvergenstakten halverad (USA)

• Europa: från 1980-talet – Divergens 





Det neoklassiska perspektivet

Lokala arbetsmarknader

Hög efterfrågan på
arbetskraft (brist)

Låg efterfrågan på
arbetskraft (a-löshet)

Lön ↑ Lön ↓

Löneskillnader som migrationsmagneter



En konceptuell modell för lokala 
marknader

Labour market
High demand Low demand
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High demand Local labour market 1

Employment rate above average

House prices above average

Local labour market 2

Employment rate below average

House prices above average

Low demand Local labour market 3

Employment rate above average

House prices below average

Local labour market 4

Employment rate below average

House prices below average



Konsekvenser enligt ekonomisk 
teori

• Människor flyttar dit jobben finns
Minskad brist på arbetskraft i expansiva kommuner

Andelen sysselsatta ökar i kommuner som haft hög 
arbetslöshet

→ Ökad konvergens på de lokala arbetsmarknaderna

• När människor flyttar påverkas bostadsmarknaden
– Priserna höjs dit människor flyttar

– Priserna sänks i kommuner som människor flyttar från

– På kort sikt! På lång sikt bör utbudet öka i 
inflyttningskommuner











Hur kan vi förklara att digitaliseringen har 
regional påverkan?

• Komplementaritet
– Städerna har haft större möjlighet att dra nytta av digitalisering



Skilled cities

• Ökad divergens i humankapital
– Städerna har traditionellt högre utbildningsnivå

• Spårbundenhet
– Datorrevolutionen på 1980-talet koncentrerades till ”skilled

cities”

– 2000 – 2010: 
– Städer med hög andel högskoleutbildade 

→ högre andel jobb i nya industrier

• ”Knowledge spillovers”
– Kreativitet och utveckling behöver ”gnuggas” – diskuteras

– Externa effekter - Synergieffekter



Creative cities

• Creative class (Florida, Krätke)
– Teknokrater (ingenjörer, akademiker, byråkrater)

– Bohemer (konstnärer, musiker)

• Teknokraterna vill ha tillgång till kulturupplevelser
→ kulturupplevelser/kulturinstitutioner finns i städer 



Sammanfattning

• Digitaliseringen har inneburit
– SBTC

– Högre avkastning på utbildning

– Yrken som bygger på rutin har försvunnit, RBTC
• Polarisering: high touch-jobb & high tech-jobb har ökat

• Regionala skillnader har ökat
– Utbildningsbias – städerna generellt högre utbildningsnivå 

– Spårbundenhet – städer som legat tidigt framme har gynnats

– Knowledge spillovers

– Creative class – ”teknokrater” konsumerar kultur

• Vilka kunskaper behövs?
– Kreativitet, intuition, omdöme, non-cognitive skills

– Generalist framför expert?



peter.hakansson@mau.se
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