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Sammanfattning/Abstract  
Syftet med det här arbetet har varit att studera, med hjälp av diskursanalys/sättet att tala om 
arbetslivets framtida förändringar, mer specifikt förutsägelser om arbetslivets automatisering. 
Metoden har varit kritisk diskursanalys och diskursanalytiska begrepp hämtade från Foucault. 
Fokus för vår analys har varit en etablerad rapport i vilken man beräknar att 53 procent av 
jobben på den svenska arbetsmarknaden kan komma att automatiseras inom 20 år. Resultatet 
visar att sättet att tala om framtidens automatiserade arbetsmarknad i termer av risk, som något 
som innebär konkurrens mellan länder och grupper och som en naturkraft skapar en 
diskursordning kring framtidens automatiserade arbetsmarknad. Några av slutsatserna för vårt 
arbete visar på ett sätt att se på arbetslivets automatisering som något riskfyllt, något som hotar 
jobben på den svenska arbetsmarknaden och något som sker utan någon aktiv aktör. 
 
The aim of this work was to study, with the help of discourse analysis/way to talk about 
working life, future changes, more specific predictions about the working life of automation. 
The method has been critical discourse analysis and discourse analytical concepts taken from 
Foucault. The focus of our analysis has been an established report which estimates that 53 
percent of the jobs on the Swedish labor market can be automated within 20 years. The result 
shows that the way to talk about the future of automated labor market in terms of risk, in terms 
of competition between countries and groups and as a force of nature creates an order of 
discourse of the future of automated labor. Some of the conclusions of our work demonstrates a 
way to look at working life automation as something associated with risk, something that 
threatens the jobs on the Swedish labor market and something that occur without having any 
active agent.  
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Arbetsmarknad, automatisering, studie- och yrkesvägledning, diskursanalys/Labour market, 
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För att undersöka hur automatisering just nu äter och föder fram jobb 
har Reforminstitutet på uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning 
(SSF) undersökt dynamiken på arbetsmarknaden under de senaste 
åren som det finns data för (2006–2011) i DN 2015-04-17 

 



 
 

Innehållsförteckning  

1. Inledning ................................................................................... 1	
2. Bakgrund ................................................................................... 2	

2. 1 Litteraturöversikt ......................................................................................... 6	
2.1.1 ”Riskifiering” av framtiden ........................................................................ 7	
2.1.2 Framställning av framtidens arbetsmarknad ............................................... 7	

2.3 Syfte och frågeställningar .............................................................................. 8	
2.3.1 Syfte ........................................................................................................ 8	
2.3.2 Frågeställningar ......................................................................................... 8	

3. Teori .......................................................................................... 9	
3.1 Diskursanalys ............................................................................................... 9	

4. Metod ....................................................................................... 10	
4.1 Fairclough och Foucault ............................................................................... 10	

4.1.1 Transivitet ........................................................................................... 10	
4.1.2 Intertextualitet ..................................................................................... 10	
4.1.3 Modalitet ............................................................................................. 11	
4.1.4 Diskursordning ..................................................................................... 11	
4.1.5 Utestängning ........................................................................................ 11	
4.1.6 Sanningseffekter ................................................................................... 11	

4.2 Datainsamling och urvalsförfarande ............................................................... 11	
4.3 Etiska överväganden ................................................................................... 12	
4.4 Validitet och reliabilitet ................................................................................ 12	
4.5 Reflektioner över metoden ........................................................................... 12	
4.6 Resultatbearbetning .................................................................................... 13	

5. Resultat och analys .................................................................. 14	
5.1 Vilka talar om arbetslivets automatisering? .................................................... 14	
5.2 Utformning och utförande ............................................................................ 15	
5.3 Scenariot 20 år .......................................................................................... 16	
5.4 Den tekniska utvecklingen som en naturkraft ................................................. 17	
5.5 Hot och risk ............................................................................................... 18	
5. 6 Konkurrens ............................................................................................... 19	
5. 7 Lösningar för en ljusare framtid ................................................................... 20	
5. 8 Sammanfattning av analys .......................................................................... 22	

6. Diskussion ............................................................................... 23	
6.1 Konklusion ................................................................................................. 25	



 
 

Referenser ................................................................................... 27	
 

 
       



 
 

1 

1. Inledning  

Om 20 år kan över hälften av jobben på den svenska arbetsmarknaden vara automatiserade! Det 
resultatet redovisades i rapporten Vartannat jobb automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige 
som gavs ut av Stiftelsen för Strategisk Forskning 2014. Rapporten inspirerades av forskning som 
beräknat automatiseringsrisken för jobben på den amerikanska arbetsmarknaden.  
 
Vårt eget intresse för denna förutsägelse om framtidens arbetsmarknad bottnar bland annat i en 
föreläsning vi tagit del av. Föreläsningen byggde på ett examensarbete om behovet av matchning på 
arbetsmarknaden i den så kallade andra maskinåldern. Examensarbetet gjordes 2015 av två studenter, 
Berglund och Rafors, på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö Högskola. Tidigare har vi 
även uppmärksammat artiklar i dagspress, såsom Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, kring 
arbetslivets automatisering och kring förutsägelsen om att jobben till övervägande del förväntas 
automatiseras inom en snar framtid (Fölster 2015, SvD 2015, Blix 2015). Inom ramen för studie- och 
yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet, har vi under våren 2016 genomgått kursen 
Karriärutveckling och vägledning. Under kursen har vi fått en ökad insikt i frågor om förändringar av 
arbetets organisering som skett till följd av bland annat tekniska innovationer och förändrade 
samhällsstrukturer samt hur vägledningen utvecklats som en konsekvens av detta (Savickas 2008). Om 
den dramatiska förutsägelsen om arbetslivets förändring slår in kommer det att påverka oss alla. Så hur 
talas det om dessa förändringar och av vilka torgförs de? Lyfts vissa förändringar fram medan andra 
hamnar i skymundan? Kan dessa sätt att tala analyseras som diskurser om arbetslivets förändring?  
 
Vi vill först ge några begreppsförklaringar innan vi ger en bakgrund till området. Begreppen är; 
digitalisering som innebär omvandling av information och media så som exempelvis texter, ljud, 
fotografier och rörlig bild till ettor och nollor, det vill säga digital form (Brynjolfsson & McAfee 2015, 
s. 75) (Lindell 2015). Robotisering som innebär att utrusta med robotar (Svenska Akademien 2013). 
Datorisering vilket innebär databehandling och att införa datateknik (Svenska Akademien 2009). 
Automatisering, att göra automatisk (Svenska Akademien 2013). Brynjolfsson och McAfee (2015) 
beskriver hur begreppet maskinåldern använts om den snabba tekniska utvecklingen under den 
industriella revolutionen. Innebörden av deras begrepp den andra maskinåldern är att den digitala 
tekniken har samma revolutionerande inverkan på mänsklighetens utveckling som ångmaskinen hade. 
Teknologisk arbetslöshet är arbetslöshet orsakad av upptäckter som gör att arbetskraften kan 
rationaliseras bort i snabbare takt än nya jobb skapas (Keynes 1931).  
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2. Bakgrund 
 
Historiskt sett har teknisk utveckling drivit fram förändringar av arbetsmarknaden. Exempel på 
tekniska innovationer som radikalt förändrat sättet att organisera och utföra arbete är ångmaskinen 
(Schön 2012). Teknik som ersätter mänsklig arbetskraft är inget nytt. Redan på 1930-talet myntade 
ekonomen John Maynard Keynes begreppet teknologisk arbetslöshet och år 1965 förutsade 
statsvetaren och ekonomen Herbert Simon; “Machines will be capable, within twenty years, of doing 
any work a man can do.” (Keynes 1931) (Brynjolfsson & Mc Afee 2015). Diskussionen om att 
tekniken tar våra jobb är med andra ord inte ny. Vad som däremot framställs som nytt i debatten är 
förändringstakten. Den digitala tekniken utvecklas betydligt snabbare än tidigare teknisk utveckling 
eftersom datakraften växer exponentiellt, det vill säga fördubblas. Denna typ av digitala förändring 
formulerades och fick namnet Moores lag 1965 efter företaget Intels grundare Gordon E. Moore. 
Utvecklingen fortskrider dock hela tiden och gränsen för hur snabbt datakraften kan utvecklas är 
obestämd (Brynjolfsson & Mc Afee 2015). 
 
Forskarna Carl Benedict Frey och Michael A. Osborne vid Oxford Martin School och Oxfords 
universitet har beräknat att 47 % av alla arbeten på den amerikanska arbetsmarknaden kan komma att 
automatiseras inom de närmaste decennierna. De vill med sin studie The Future of Employment: How 
Susceptible are Jobs to Computerisation? kompensera avsaknaden av studier som detaljerat beräknar 
hur den senaste teknikutvecklingen troligen kommer att påverka framtidens arbetsmarknad. De har 
använt en statistisk metod för att beräkna sannolikheten för att 702 utvalda yrken kan komma att 
datoriseras. De utgick från en studie av Autor m.fl. (2003) som sorterat arbetsuppgifters innehåll för 
att se om de kunde datoriseras. Därefter användes en databas vid namn O*NET där yrkens 
arbetsuppgifter kartlagts mycket noga. O*NET är till för att synliggöra vilka arbetsuppgifter som ingår 
i respektive yrke för att kunna bedöma i vilken utsträckning personer med olika 
funktionsnedsättningar kan arbeta inom olika yrken. Utifrån yrkesbeskrivningarna i O*NET har Frey 
och Osborne utarbetat åtta färdigheter som man tror är svåra att ersätta med datorisering, däribland: 
fingerfärdighet, empati, förmåga att övertyga andra och förmågan att komma på nya och originella 
idéer. De utvalda yrkena kategoriserades sedan efter innehåll av dessa åtta faktorer. Utifrån 
teknikutveckling inom robotik och maskinlärning bedömdes i vilken grad olika arbetsuppgifter kan 
komma att datoriseras (Frey & Osborne 2013).  
 
I en senare artikel har Autor (2015) nyanserat bilden om arbeten som kommer att automatiseras i Why 
are there still so many jobs? Autor menar att automatisering av arbetsuppgifter utgör komplement till 
den mänskliga arbetskraften, vilket ökar produktionen och i förlängningen efterfrågan på arbetskraft. 
Han menar att det är viktigt att beakta att värdet av de komparativa fördelarna som mänsklig 
arbetskraft har i form av problemlösning och anpassningsförmåga och kreativitet. Yrken innehåller 
arbetsuppgifter som inte kan ersättas av datorer eller maskiner, även om en del av arbetsuppgifterna 
kan det. Han menar vidare att journalister och experter tenderar att övervärdera i hur stor utsträckning 
människor kan ersättas av maskiner och undervärdera komplementen som automatiseringen för med 
sig, i form av ökad produktivitet, löneökningar och ökat behov av arbetskraft. 
 
Forskarna Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
har skrivit boken Den andra maskinåldern. Arbete, utveckling och välstånd i en tid av lysande 
teknologi (2015). De refererar till begreppet maskinåldern som utgörs av den snabba tekniska 
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utvecklingen under den industriella revolutionen. Med sitt begrepp den andra maskinåldern vill man 
visa att den digitala tekniken har samma revolutionerande inverkan på mänsklighetens utveckling som 
ångmaskinen hade. De beskriver vad de menar utmärker den andra maskinåldern, databehandling som 
förbättras exponentiellt, oerhörda mängder digitaliserad information och innovationer som kombinerar 
sådant som redan finns. De beskriver även hur den digitala tekniken kan skapa ett oerhört överflöd och 
fantastiska innovationer men också att den påverkar arbetsmarknaden på ett delvis problematiskt vis. 
Vissa arbetare saknar den kompetens som behövs för att komplettera tekniken och riskerar i stället att 
bli överflödiga. Teknisk förändring ger effekter som det tar tid för individer och organisationer att 
anpassa sig till och om den tekniska förändringen accelererar kan klyftor människor emellan öka och 
arbetslöshet likaså. Institutioner och människor behöver då anpassa sig till denna förändring. Även om 
ekonomin växer kan arbetslöshet i teorin drabba en ansenlig mängd individer, till och med över hälften 
av befolkningen menar de, men det kommer inte att ske under de närmaste åren. De lyfter även vikten 
av arbete som något som inte bara ger inkomst utan även struktur, egenvärde och värdighet för 
individen. Ekonomisk ojämlikhet, som man menar har förstärkts under de senaste åren, kan hindra den 
tekniska utvecklingen om man till exempel inte satsar på att alla ska få en bra utbildning. Även 
innovationer och investeringar måste främjas. De refererar till Herbert Simons förutsägelse från 1965, 
att maskiner inom tjugo år kommer att kunna utföra alla de arbeten som människan kan utföra. Att det 
inte blev så kan handla om att han trodde att det skulle ske om tjugo år snarare än om det kommer att 
ske resonerar de. De menar även att de närmaste tio åren kommer att innehålla en fantastisk 
teknikutveckling. Mängder av exempel ges på innovationer som spränger gränser för sådant som 
tidigare framställts som unikt mänskliga färdigheter såsom bilkörning. Samt hur International Business 
Machines Corporation (IBM) tillverkat datorn Watson som lyckats vinna frågesportprogrammet 
Jeopardy och som nu utbildas i medicin för att kunna ställa medicinska diagnoser. De beskriver även 
hur vissa av människans motoriska färdigheter varit och delvis är svåra att ersätta och att en del yrken 
därför kan bestå många decennier framåt i tiden. De redogör för robotars fördel gentemot människor i 
det att de exempelvis saknar behov som sömn och mat samt inte behöver någon sjukförsäkring. 
Beskrivningar av så kallad utmaningsdriven forskning såsom DARPA, Defense Advanced Research 
Projects Agency, återkommer på flera ställen i boken. DARPAs uppdrag är att göra betydande 
investeringar i banbrytande teknologi för den amerikanska nationens säkerhet. Man vill att USA ska 
vara först med revolutionerande innovationer. Tävlingar som går ut på att lösa teknologiska 
utmaningar med stora prissummor i potten, stimulerar enligt författarna innovation i mycket hög 
utsträckning. De beskriver även hur tekniken kan möjliggöra för digitala varor eller tjänster att mycket 
snabbt bli världsledande eftersom de går att sprida omedelbart till hur många som helst. Det kan 
innebära att en producent kan dominera hela marknaden. Brynjolfsson och McAfee menar att vi 
behöver stimulera jobbskapande för att minska automatiseringens skadeverkan. Det bästa sättet att 
främja teknikutvecklingen och få ut det bästa av den är att satsa på ekonomisk tillväxt. Tillväxten kan 
främjas genom att satsa på exempelvis utbildning. De menar att utbildningen behöver förbättras för att 
öka USA:s konkurrenskraft, till exempel genom att använda ny teknik som Massive Open Online 
Course (MOOC), nätbaserade kurser öppna för massor av människor. Man behöver även fokusera på 
de förmågor som maskiner ännu har svårt att ta över exempelvis kreativitet. Entreprenörskap ska också 
stärkas för att skapa jobb. Bördan av regler för företagare och arbetsgivare behöver lättas och 
företagsklimatet behöver bli bättre. Längre in i det som Brynjolfsson och McAfee kallar den andra 
maskinåldern ser de verklig artificiell intelligens men även risker som är så stora att vi kan utplåna 
mänskligheten. De är ändå optimistiska och menar att vår framtid skapas av val vi gör, inte av 
tekniken självt.  
 
Enligt rapporten The Future of Jobs - Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth 
Industrial Revolution framtagen av World Economic Forum (2016) står vi på randen till den fjärde 



 
 

4 

industriella revolutionen. I rapporten hänvisas till artikeln Future employment: How susceptible are 
jobs to computerisation? av Frey och Osborne (2013) samt Brynjolfsson och McAfees bok The 
Second Machine Age. Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies (2014). 
World Economic Forum är en obunden, global, ideell stiftelse med huvudkontor i Schweiz. De 
sammanför politiska ledare, forskare och företagsledare inom teknik och representanter för 
civilsamhället. Genom samarbetsprojekt vill man ta sig an viktiga globala utmaningar på såväl 
regional som lokal nivå. Ett nuvarande fokusområde är den så kallade fjärde industriella revolutionen. 
Snabb utveckling sker inom genetikområdet, artificiell intelligens, robotar, nanoteknologi, 3D- 
skrivning och bioteknologi1. Enligt rapporten kan vi inte vänta på att nästa generation arbetskraft ska 
träda in i arbetslivet, istället måste företag ta en aktiv roll för att omskola sin arbetskraft och individer 
behöver ta ett eget ansvar för sitt livslånga lärande. Rapporten syftar till att väcka intresset för och öka 
kunskapen om vad den tekniska utvecklingen har för påverkan på arbetsmarknaden och den 
efterfrågade arbetskraften. Man har frågat HR - chefer inom de största företagen i världen om hur de 
tror att jobben i deras industri kommer att förändras till år 2020. Ett mått har införts som man menar 
mäter skill stability - hur mycket arbeten beräknas att förändras. Genom arbetet vill man underlätta för 
samverkansformer mellan regeringar, utbildningsinstitutioner, arbetsgivare m.fl. Rapportförfattarna 
menar att de data och planeringsverktyg som rapporten bidrar med är av avgörande vikt för att lättare 
kunna förutse och i förväg hantera arbetsmarknadens omvandling (World Economic Forum 2016).  
 
Att fråga företag om vad de tror om sitt framtida arbetskrafts- eller kompetensbehov liknar 
arbetsförmedlingens prognosskapande arbete. Inom studie- och yrkesvägledning används i viss 
utsträckning yrkesprognoser framtagna av Arbetsförmedlingen. Yrkesprognosernas syfte är att fungera 
som underlag för utbildnings- och yrkesval och för att planera storlek och inriktning på satsningar som 
ska effektivisera arbetsmarknaden. Prognoserna baserar sig på intervjuer med offentliga och privata 
arbetsgivare som bidrar med information om företagens rekryteringsbehov, efterfrågan på deras varor 
och tjänster, löneutveckling och kapacitetsutnyttjande2. 
 
Stiftelsen för Strategisk Forskning är en obunden stiftelse som finansierar forskning inom exempelvis 
medicin, naturvetenskap och teknik3. Stiftelsen inspirerades av forskarna Frey och Osbornes (2013) 
studie av hur de amerikanska jobben kan komma att påverkas av datorisering. De bad därför 
nationalekonomen och chefen för Reforminstitutet Stefan Fölster, att beräkna hur jobben på den 
svenska arbetsmarknaden kan påverkas av datoriseringen. Resultatet blev rapporten Vartannat jobb 
automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige (2014). Enligt studiens beräkningar kan 53 procent 
av dagens anställda komma att ersättas av digital teknik under de närmaste 20 åren. Fölster beskriver 
hur ny teknik kan få stora konsekvenser för många delar av samhället och hur den kan påverka yrken 
och grupper på olika sätt. Genom att översätta de amerikanska yrkesbeteckningarna som Frey och 
Osborne (2013) räknat på i sin studie till svenska motsvarigheter, har beräkningar för den svenska 
arbetsmarknaden gjorts. Översättningen resulterade i 109 stycken yrken och sannolikheten att de ska 
tas över av datorer inom 20 år visas i procent. Beräkningen visar även hur många jobb som påverkas. 
En del yrken löper större risk att drabbas av teknikens effekter än andra och några yrken kommer att 
kompletteras av den nya tekniken. Det förs fram att teknikutvecklingen på senare år drabbat vissa 
länder i form av till exempel högre arbetslöshet, men att vi i Sverige klarat oss relativt bra tack vare 
sysselsättnings- och tillväxtreformer. Sådana strukturreformer menar man behövs för att motverka 
automatiseringens negativa effekter och främja tillväxt och vår globala konkurrenskraft. Rapporten 
                                                
1 https://www.weforum.org/about/what-makes-us-unique (2016-03-29) 
2 http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Prognoser/Intervjuundersokningen.html 
(2016-02-25) 
3 http://stratresearch.se/om-ssf/ (2016-03-02) 
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utmynnar i fyra stycken slutsatser för hur Sverige ska ta sig an automatiseringens utmaningar. 
Innovationspolitiken i Sverige är bra internationellt sett men vi bör delvis styra om medel till 
utmaningsdriven forskning och här ges exempel från bland annat USA. Företagsklimatet behöver bli 
bättre genom exempelvis mindre komplexa regler och lägre skatter. Vårt utbildningssystem behöver 
ställas om för att flexibelt omskola eller utbilda mot de nya jobben. Digital undervisning lyfts fram 
som en ny möjlighet. Om efterfrågan på en del arbete sjunker måste skattebasen läggas om från arbete 
till andra delar såsom hälso- eller miljöfarliga effekter av konsumtion. Offentliga tjänster skulle i 
högre utsträckning kunna finansieras med avgifter. För välfärden förordas ökad effektivitet och bättre 
prioritering. Om efterfrågan på mänsklig arbetskraft minskar blir tillväxten än viktigare för att kunna 
finansiera välfärden och investera i den nya tekniken. Om de förordade förändringarna genomförs 
kommer Sverige att kunna hantera automatiseringens effekter väl. 
 
På nationell nivå har Digitaliseringskommissionen tillsatts för att arbeta med digitaliseringspolitiken. I 
förordet till ett slutbetänkande skriver ordföranden Jan Gulliksen; 

Utvecklingen har pågått länge, men nu står vi inför språng som kommer att förändra nästan allting [-
--]. Den digitala utvecklingen går i en rasande takt och hastigheten bara ökar. Politiken rör sig inte 
lika snabbt. [---] Prioriterar vi inte digitaliseringen så att vi kan maximera nyttan finns tyvärr stora 
risker. Sverige tappar sedan några år i den internationella konkurrensen […]. Tar vi inte nya tag i 
digitaliseringsutvecklingen kommer vi att halka efter ytterligare och riskerar att bli mer av en 
medelmåtta i EU, utan vare sig särskilt imponerande innovationskraft i näringslivet eller 
jämställdhet i samhället. Det behöver inte gå så illa […] Kan Sverige bara fatta de nödvändiga 
strategiska besluten kan vi åter ta tätpositionen. [---] Vi kan förändra trygghetssystemen så att de 
fungerar för ett nytt, diversifierat, föränderligt arbetsliv [---] Våra myndigheter kan tolka regler så 
positivt som möjligt för digitala verksamheter och de direkt hindrande reglerna kan tas bort.[---] 
Men det är bråttom (SOU 2015:91). 

Jan Gulliksen beskriver en redan snabb och dessutom accelererande digital utveckling och hur 
politiken halkar efter. Viktiga vägval behöver göras för att främja utvecklingen annars är det stor risk 
att vi tappar ytterligare konkurrenskraft och blir ett mediokert EU land utan vare sig ett blomstrande 
innovativt näringsliv eller ett jämlikt samhälle. Trygghetssystemen behöver göras om för att passa det 
nya arbetslivet i förändring. Regler som utgör hinder för digitala verksamheter kan avskaffas. På vilket 
sätt trygghetssystemen ska göras om eller vilka regler som ska avskaffas uttrycks inte i detta förord.  

Frågan om automatiseringens effekter för arbetsmarknaden har även uppmärksammats på regional 
nivå. 2009 startades samverkansavtalet, Samhällskontraktet, mellan Västerås stad, Eskilstuna kommun 
och Mälardalens högskola. År 2014 trädde även Landstinget Västmanland och Landstinget Sörmland 
in i avtalet. Målet för samarbetet är att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att höja den 
regionala kompetensnivån, stärka forskning och utbildning samt skapa en länk mellan högskolan och 
offentliga aktörer4. Ett av Samhällskontraktets fokusområden heter “Hållbar samhällsutveckling” 
under vilket projektet “Framtidens arbetsmarknad” ligger. Projektet behandlar de utmaningar som den 
regionala arbetsmarknaden står inför och aktörerna i Samhällskontraktet har uppmärksammat 
förutsägelsen om att drygt vartannat jobb kan komma att automatiseras inom 20 år5. Inom ramen för 
projektet har forskaren Eva Lindell undersökt hur arbetsmarknaden i Sörmland och Västmanland 
påverkas av digitalisering och globalisering. Avsikten är att resultaten ska kunna användas som grund 

                                                
4 http://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet/om/vision-och-mal-1.3295 (2016-02-26) 
5 http://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet/2.2049/projekt/framtidens-arbetsmarknad-
1.75753 (2016-02-26) 
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för att forma strategier för hur länen ska möta förändringarna på arbetsmarknaden. Lindell (2015) har 
beskrivit hur digitaliseringens och globaliseringens effekter på arbetsmarknaden framställs inom den 
vetenskapliga litteraturen på området samt hur framtidens arbetsmarknad beskrivs i massmedia. 
 
Diskussionen om framtidens automatiserade arbetsmarknad är dagsaktuell. I DN Debatt skriver 
Andreas Bergström, vice VD på Fores som är en grön liberal tankesmedja och Jesper Roine 
nationalekonom vid Handelshögskolan, att automatiseringen av arbetsmarknaden inte lett till att 
arbetskraften har slagits ut. Att automatiseringen inte klart kan kopplas till ökade inkomstskillnader 
och att de åsikter som förts fram i debatten kring fram framtidens automatiserade arbetsmarknad av 
ekonomer som Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee är överdrivet alarmistiska. Bergström och 
Roine menar att teknisk utveckling i alla tider lett till att arbetsuppgifter har försvunnit och tillkommit. 
De menar även att en arbetsuppgift inte alltid automatiseras för att det är tekniskt möjligt. Mänskliga 
värden kan exempelvis tillskrivas sådan betydelse att man av den orsaken väljer en människa framför 
en robot (Bergström & Roine 2016). Debattartikeln bygger på en rapport från Fores, 
Automatiseringens effekter på arbete och fördelning (Roine 2016). Med artikeln och rapporten vill 
man nyansera diskussionen om automatiseringens effekter på arbetsmarknaden och menar vidare att 
framtiden sällan blir som man tänkt sig. 
 
För studie- och yrkesvägledare är förutsägelser om framtidens arbetsmarknad av intresse eftersom den 
utgör en del av det vi vägleder mot. I media finns åsikter om att karriär- och arbetsmarknadskunskap 
ska finnas med på schemat för att öka elevers förberedelse inför inträdet på arbetsmarknaden. Studie- 
och yrkesvägledare beskrivs i det avseendet som viktiga aktörer men som inte har den överblick som 
krävs (Thelin 2015). Som studie- och yrkesvägledare finns en poäng i att följa samhällsutvecklingen 
och debatten om den, i synnerhet kring det som rör studier och yrken. Vi menar att man behöver ha ett 
kritiskt förhållningssätt till de åsikter som förs fram om framtiden och vems bild det är som får 
utrymme.  
 
Förändringarna av arbetsmarknaden som sker till följd av teknisk utveckling är av strukturell karaktär 
och har pågått under lång tid. Syftet för det här examensarbetet är inte att studera vilka förändringar 
som har skett eller analysera vilka som kommer att ske utan att analysera hur man talar om arbetslivets 
automatisering. I fokus för analysen ligger rapporten Vartannat jobb automatiseras inom 20 år - 
utmaningar för Sverige (2014). Hädanefter kommer rapporten att benämnas VJA.  
 

2. 1 Litteraturöversikt 
 
Tidigare forskning om framställan av framtidens automatiserade arbetsmarknad har sökts på 
Stockholms universitetsbiblioteks databas EBSCO Discovery Service, DiVA och Google Schoolar. De 
sökord vi har använt är: automatisering + arbetsmarknad, digitalisering + arbetsmarknad, teknisk 
utveckling + arbetsmarknad, teknologisk arbetslöshet, automation + labor/labour market, digitalization 
+ labor/labour market, technological change + labor/labour market, technological unemployment. 
Lindell (2015) framstod som den enda litteratur som studerat framställningen av automatiseringen av 
arbetsmarknaden. Medan vi läste in oss på ämnet om framtidens automatiserade arbetsmarknad såg vi 
att ordet risk förekom ofta. En sökning på risk i Mediearkivets databas med urvalet svensk tryckt press 
gav en mycket stor ökning i antal artiklar som behandlar ordet risk från 1981-2015. När vi lade till 
ordet automatisering minskade träffarna avsevärt men visade ändå på en markant ökning efter 2014 
vilket var året då VJA publicerades. Från 2013 till 2014 ökade träffarna från 36 till 77 stycken. Från 



 
 

7 

2014 till 2015 ökade träffarna från 77 till 117 träffar. Vi använde därför sökorden risksamhälle + 
teknisk utveckling, automatisering + risk, risk + future, risk + discourse, reflexivity + beck + technic 
för att hitta forskning om vårt område kopplat till ordet risk.  

2.1.1 ”Riskifiering” av framtiden 
Med hjälp av diskursanalys visar Harding och Maguire (2016) hur diskursen kring risker normaliseras 
inom organisationer utifrån tre tidsperspektiv: presumtiva risker, risker som uppstår i realtid och risker 
sedda ur backspegeln. De menar att diskursen kring risker, den gemensamma förståelsen om vad risker 
är, vilka konsekvenser de kan få och hur de bör undvikas skapar “riskifiering/riskification” hos 
organisationer och företag. Den dominerande diskursen kring risker gör att det vanligaste sättet att 
organisera och hantera risker är att samla information från olika experter som analyserar vad som har 
hänt, och sedan baserar rekommendationer kring hur framtida risker ska hanteras utifrån det. De menar 
att alla aktörer som hanterar risker i sin vardag behöver ifrågasätta den dominerande diskursen kring 
risker och fundera kring vad som utelämnas genom den. På det sättet kan exempelvis diskurser om 
delaktighet, försiktighetsgärder och betänkande också inkluderas menar de.   
 
Aktörers inställning till tekniska innovationer och dess utbredning avgör förutsättningarna för den 
tekniska utvecklingen menar Jeremy Hall, Vernor Bachor och Stevia Matos (2014). De skiljer på 
primära och sekundära aktörer baserat på sättet de uppfattar risker. Primära aktörer är sådana som har 
ett direkt intresse i den tekniska utvecklingen såsom kunder, aktieägare och leverantörer. Sekundära 
aktörer är exempelvis utbildningsaktörer och NGOs, icke-statliga organisationer. Primära aktörer 
anses vara mer positivt inställda gentemot risker eftersom de uppfattar risker som en investering som 
potentiellt kan ge utdelning. Sekundära aktörer beskrivs som mer fokuserade på hinder och möjliga 
negativa effekter. Författarna menar att traditionell riskhantering i form av att reducera risker genom 
att beräkna dess sannolikhet inte fungerar på så kallade sociala osäkerheter som exempelvis teknisk 
utveckling. Sociala osäkerheter svarar inte på riskreducerande hantering och behöver mer 
situationsbaserade och uppfinningsrika lösningar. Inställningen till teknisk utveckling varierar 
dessutom över tid och formas av vetenskapliga och sociala trender menar Hall, Bachor och Matos. 
 
Corry (2011) beskriver att franska teoretiker som Foucault och Bourdieu hävdar att risk kan fungera 
som ett medel för styrning och ett sätt att legitimera viss maktutövning såsom exempelvis 
massövervakning av individer. Risk i sig blir ett verktyg som vissa aktörer inom olika institutioner 
använder medvetet för att bl.a. skapa osäkerhet och framhålla sig själva som tillhandahållare av skydd 
och säkerhet. Foucault och Bourdieu ser hot och risker som något socialt konstruerat och därmed 
något som kan förändras menar Corry. Han anser även att riskifiering av något innefattar en strategi 
för att styra de förutsättningar som skulle kunna ge skada. Den utmålade risken blir det som ska göras 
om och styras och inte något som man ska försvara sig emot. En risk kan således inte elimineras men 
den kan styras. 

2.1.2 Framställning av framtidens arbetsmarknad 
Under våren 2015 presenterade Lindell rapporten Framtidens arbetsmarknad - en teoretisk 
kunskapsöversikt. Rapporten genomfördes i samproduktion med Samhällskontraktet och belyser hur 
framtidens arbetsmarknad beskrivs inom vetenskaplig litteratur på området. Lindell visar bland annat 
på att uppmärksamheten har skiftat från globaliseringens påverkan på arbetsmarknaden till 
digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. Hon påvisar det genom att söka på 
”globalization/globalisation” och ”labor/labour market” på Google Scholar och begränsa sökningen till 
texter publicerade efter 2010. Sökningen gav drygt 2000 träffar. En sökning på 
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”digitalization/digitalisation OR computerization/computerisation” OR ”automatization/automatisation 
och labor market/labour market OR labour market” begränsat till texter publicerade 2010 och senare 
gav cirka 16 800 stycken träffar. Det här visar på skiftet från fokus på globaliseringens påverkan till 
automatiseringens påverkan på sammansättningen och utbudet av arbeten.  
 
I den andra delrapporten som publicerades i december 2015 skriver Lindell om hur “framtidens 
arbetsmarknad beskrivs och konstrueras som fenomen i svensk massmedia” (ibid. s.1). Empirin i 
Lindells genomgång av media under perioden 1 mars - 31 juni 2015 utgjordes av 58 tidningsartiklar 
och pressreleaser. Sökorden var ”framtidens arbetsmarknad”, “digitalisering”, “automatisering” och 
“globalisering”. Lindell har analyserat vilka aktörer som förekommer och hur framtidens 
arbetsmarknad beskrivs i massmedia. Genomgången visar att Sverige som nation framställs som en 
aktör som måste stå sig i konkurrensen med andra länder när den tekniska utvecklingen sker i ett 
tempo som beskrivs som betydligt snabbare än tidigare. Politiker utnämner sig själva som de aktörer 
som ska rusta nationen för att möta utmaningarna och en viktig uppgift för regioner och nationer är att 
identifiera de jobb som återstår på den automatiserade arbetsmarknaden. Den snabba förändringstakten 
på arbetsmarknaden gör dock att politiken inte hinner med. Flexibla utbildningsinstitutioner, 
egenföretagande och entreprenörskap lyfts fram som lösningar för bristen på efterfrågad arbetskraft 
och som en skapande kraft för nya arbeten. Utbildningsbranschen beskrivs dock i sin nuvarande form 
som statisk och ineffektiv. Istället efterfrågas styrning för att dimensionera utbildningsplatser och 
åtgärder för att minska fusk. Forskare beskrivs som objektiva experter som står utanför de omvälvande 
förändringarna och som kan ge svar och förutsägelser om framtiden. Lindell har uppmärksammat det 
stora genomslag som Frey och Osbornes (2013) forskning fått och skriver att de ”framträder som 
trovärdiga siare om framtiden, främst genom användningen av fakta eller siffror som stärker 
trovärdigheten” (Lindell 2015, s. 23).  
 
Lindell (2015) har använt sig av diskursanalys med utgångspunkt i bl.a. Fairclough för att få syn på 
hur diskursen om framtidens arbetsmarknad konstrueras genom sättet att tala om den. Lindell har 
fokuserat på hur automatiseringens effekter framställs i massmedia. Fokus för vår studie är 
framställningen av framtidens arbetsmarknad i VJA och hur den bygger på andra diskurser.
  

2.3 Syfte och frågeställningar 

2.3.1 Syfte 

 
Syftet med följande arbete är att studera, med hjälp av diskursanalys/sättet att tala om arbetslivets 
framtida förändringar, mer specifikt förutsägelser om arbetslivets automatisering. 

2.3.2 Frågeställningar 
• På vilket sätt framställs förutsägelser om/sättet att tala om framtidens automatiserade 

arbetsliv?  
 

• På vilket sätt kan dessa förutsägelser sägas vara del av diskursordningen kring framtidens 
automatiserade arbetsmarknad?  
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3. Teori 
Inom diskursanalys är teori och metod sammanlänkade och att separera teori och metod är inte görligt 
då det metodologiska tillvägagångssättet innefattar att använda sig av teoretiska analysbegrepp för att 
få syn på diskurser i texter. Vi kommer här ge några teoretiska utgångspunkter för diskursanalys och i 
metodkapitlet redogöra för de analysbegrepp som använts. 

3.1 Diskursanalys  
Det finns många olika inriktningar inom det diskursanalytiska fältet och många olika sätt att förstå 
begreppet diskurs. En vedertagen innebörd av begreppet diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen” och så fort språket används för att beskriva något har verklighet konstruerats (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000, s. 7). Diskursanalys visar på hur olika diskurser skapar bilder av 
verkligheten och därmed utesluter andra sätt att förstå händelser och fenomen (Börjesson & Palmblad 
2007, s. 10). Diskursanalysen har sin utgångspunkt i socialkonstruktivismen som ser att kunskap och 
det vi uppfattar som sant och verkligt uppstår i mötet med världen och med andra människor. Det vi 
uppfattar som sant i ett sammanhang behöver inte uppfattas som sant i en annan kontext och det kan 
därför inte finnas någon objektiv eller oberoende kunskap. All kunskap är socialt konstruerad och 
olika sätt att tala om världen skapar diskurser kring saker, grupper, företeelser och sociala relationer 
(ibid. s. 11). Filosofen och idéhistorikern Michael Foucault anses vara den som först utvecklade 
diskursanalysen och många har inspirerats av honom och byggt vidare på hans begrepp 
utestängningsprocedurer, sanningseffekter och makt- och vetanderelationer (ibid. s. 12). Foucaults sätt 
att se på hur diskurser skapar gränser för vad som är möjligt att säga och inte säga i ett visst 
sammanhang eller kring ett visst fenomen är användbara för oss i vår analys av hur automatiseringen 
av framtidens arbetsmarknad framställs i rapporten VJA. Vad som lyfts fram som sanning i ett visst 
sammanhang och vilka konsekvenser det får beror på vem som har makten att uttala sig och med 
vilken legitimitet det görs (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 19). Olika diskurser visar på olika 
möjliga och lämpliga handlingsalternativ i en viss situation. Den förståelse av en händelse som 
diskursen förmedlar ger social påverkan. Om diskursen förändras, så förändras även den sociala 
förståelsen för ett fenomen (ibid. s. 16). 
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4. Metod 

4.1 Fairclough och Foucault 
För att analysera framställningen av framtidens automatiserade arbetsmarknad har vi använt oss av 
kritisk diskursanalys, främst utvecklad av lingvisten Norman Fairclough. Den inriktningen kan 
användas för att studera hur maktrelationer bidrar till att producera och reproducera bilden av en 
företeelse samt vad det får för konsekvenser. Kritisk diskursanalys är ideologisk i den mening att dess 
syfte är att klarlägga på vilket sätt diskurser spelar in för att vidmakthålla relationen mellan olika 
gruppers intressen. Att syna diskursens roll i bevarandet av relationer mellan grupper kan bidra till 
ökad jämlikhet (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 69). Viktiga drag inom Faircloughs kritiska 
diskursanalys är hans syn på diskurs som både skapad, konstituerad och skapande, konstituerande. Att 
diskurser påverkas av den omvärld de är del av men även formar föreställningar om grupper, 
identiteter och relationer. Att enbart använda textanalys för att förstå förhållandet mellan texten och 
strukturer i samhället är inte tillräckligt enligt Fairclough och bör därför kombineras med en social 
analys (ibid. s. 72). Genom att se diskursen i det bredare sammanhang som den så kallade sociala 
praktiken utgör blir det möjligt att få syn på den diskursordning som rapporten ingår i. Diskursordning 
innebär “summan av de diskurstyper som används inom en social institution eller social domän” (ibid. 
s. 73).  
 
Vi har analyserat rapporten VJA som en kommunikativ händelse som består av tre delar. Delarna är 
textens egenskaper, hur den har producerats och hur den konsumeras och den omgivande sociala 
praktik som diskursen är en del av (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 75). Textens produktions- 
och konsumtionsprocesser innebär att analysera huruvida textens författare reproducerar etablerade 
diskurser på området och vad det får för konsekvenser. Det innefattar även analys kring hur textens 
mottagare läser och tolkar texten beroende på de diskurser som är förknippade till textens genre. För 
att analysera den diskursiva praktiken har vi bland annat undersökt den intertextuella kedjan av texter 
som VJA är en del av (ibid. s. 85). Syftet med att använda sig av kritisk diskursanalys var inte att 
studera vad som är sant om automatiseringen av framtidens arbetsmarknad. Vår intention var istället 
att studera sättet att tala om automatiseringen av framtidens arbetsmarknad. Det är dock viktigt att 
poängtera att vi som uppsatsskrivare automatiskt blivit en del av diskursen genom att studera den 
(ibid. s. 28). Winther Jörgensen och Phillips anger att olika diskursanalytiska perspektiv kan integreras 
i analysen och vi har använt oss av analysbegrepp hämtade från både Fairclough och Foucault. För att 
analysera diskursen i VJA har vi använt oss av följande analysbegrepp: 

4.1.1 Transivitet 
Begreppet transivitet som är utarbetat av Fairclough, studerar huruvida processer och händelser hänger 
samman med subjekt och objekt eller inte. Begreppet är användbart för att belysa om det finns en 
agent som kan bindas till och stå som ansvarig för händelsen i formuleringen eller inte. En text som i 
liten utsträckning förbinder agenter med händelser fokuserar på händelsers effekter och bortser från 
handlingar som leder fram till dem (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 87).  
 

4.1.2 Intertextualitet 
Begreppet intertextualitet kan användas för att analysera hur texter och redan existerande diskurser 
bygger vidare på varandra men också omformas och därmed bidra till förändring. Intertextualitet kan 
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bygga diskursordningar som består av olika sammanvävda diskurser, till exempel en vetenskaplig 
akademisk diskurs och en populärvetenskaplig (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 7).
       

4.1.3 Modalitet 
Modalitet betyder “sätt” och analyserar hur mycket talaren instämmer i det som uttrycks. En form av 
modalitet är sanning och studerar med vilken grad av övertygelse något uttrycks. Ett sätt att öka 
auktoriteten och legitimiteten i texten är att använda objektiva modaliteter som inte förbinder ett 
subjekt till ett påstående eller uttalande. Ett annat sätt är att använda sig av kategoriska modaliteter 
som uttrycker något med stor säkerhet. Ett exempel på det är: vartannat jobb automatiseras inom 20 år 
istället för vartannat jobb kan automatiseras inom 20 år (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 87). 

4.1.4 Diskursordning 
Med diskursordning menas summan av de olika diskurser som används inom en social domän eller en 
social institution (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 87). Med social institution avses en 
uppsättning regler och normer som på ett bestående sätt formar mänskligt beteende och handlande. 
Exempel på sociala institutioner är familjen och staten6. 

4.1.5 Utestängning 
En av Foucaults främsta utgångspunkter för diskursanalys är att diskurser sätter gränser för vad som 
kan tänkas och sägas om en företeelse. Diskurser sätter även gränser för vem som kan och får tala och 
med vilken auktoritet. Det här leder till utestängning av det eller dem som inte omnämns och därmed 
utesluts från beskrivningen av verkligheten (Olsson 1999). 

4.1.6 Sanningseffekter 
Foucault hävdar att sanningseffekter skapas inom diskurser beroende på hur något beskrivs och vem 
som har makten och legitimiteten att göra det. Enligt Foucault är makt alltid sammanknutet med 
kunskap och de är beroende av varandra. Det är därmed relationen dem emellan som avgör hur vår 
värld beskrivs och av vem (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 20).  

4.2 Datainsamling och urvalsförfarande 
Fokus för vår analys var rapporten VJA som vi uppmärksammade när vi började läsa om ämnet i 
bland annat nyhetsartiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Inledningsvis såg vi ord såsom 
risk, hot och konkurrens förekomma i samband med framställan av teknikutvecklingen vilket fångade 
vårt intresse. VJA bygger på Frey och Osbornes (2013) studie The Future of Employment: How 
Susceptible are Jobs to Computerisation? som innehåller beräkningar för amerikanska yrkens 
automatiseringsrisk. VJA använder Frey och Osbornes metod för att göra liknande beräkningar för 
yrken på den svenska arbetsmarknaden. VJA är också inspirerad av forskarna Brynjolfsson och 
McAfee vid Massachusettes Institute of Technology (MIT) som 2014 kom ut med boken The Second 
Machine Age. Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. Den svenska 
översättningen utkom 2015 och titeln lyder, Den andra maskinåldern. Arbete, utveckling och välstånd 
i en tid av lysande teknologi. I analysen refererar vi till den svenska översättningen. 

                                                
6 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/institution (2016-06-02)  
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2015 gav Stiftelsen för Strategisk Forskning ut rapporten De nya jobben i automatiseringens tidevarv, 
även den författad av Stefan Fölster. Vi har valt att inte analysera den uppföljande rapporten eftersom 
det empiriska underlaget blev för stort men även för att det är VJA som först redogör för 
beräkningarna av de svenska jobbens automatiseringsrisk och som dessutom fått stor uppmärksamhet. 
I den andra rapporten sammanfattas resultaten i VJA och Fölster analyserar vilka nya jobb som kan 
tänkas skapas till följd av automatiseringen. Sedan VJA publicerades 2014 har Stefan Fölster, förutom 
den uppföljande rapporten, bidragit med debattartiklar, föreläsningar och en bok som behandlar ämnet. 
I sin bok Robotrevolutionen (2015) lägger han ut texten kring teknikutvecklingen och beskriver 
automatiseringens möjligheter och utmaningar för Sverige.  

4.3 Etiska överväganden 
Eftersom vårt empiriska material består av texter har vi inte ställts inför några etiska överväganden i 
mötet med våra informanter. Personerna som publicerat texterna är offentliga och information om dem 
har hämtats från de hemsidor vi källhänvisat till.  

4.4 Validitet och reliabilitet 
Hur hög en studies validitet är hänger samman med hur väl vi lyckats besvara frågeställningarna med 
hjälp av vår metod (Holme & Solvang 2012). En av diskursanalysens utgångspunkter är att språket 
konstruerar bilder av verkligheten och hur vi talar om något avgör hur vi förstår vår omvärld. När vi 
gör anspråk på att studera och beskriva sättet att tala om arbetslivets automatisering blir vi därmed en 
del av diskursen (Börjesson & Palmblad 2007, s. 9). Det är således viktigt att poängtera att vår analys 
av diskursen kring framtidens automatiserade arbetsmarknad endast är en version av hur den kan 
beskrivas. Vår studie utgör därför inte någon sanning om arbetslivets automatisering. Men genom 
analysen av de texter som tidigare nämnts utgör den här studien en möjlig förståelse av 
diskursordningen kring arbetslivets automatisering.  
 
Reliabilitet innebär att andra som studerar samma frågeställningar ska kunna komma fram till samma 
resultat (Johannessen & Tufte 2003). Då det ligger i diskursanalysens natur att det inte finns en 
sanning kring hur någonting framställs handlar diskursanalys istället om en tolkning av hur språket 
används. Det är viktigt att vara medveten om att den egna förförståelsen kan påverka tolkningen av 
texterna och att olika personer därför kan komma fram till olika resultat. Genom att vara noga med 
referenser och redogöra för våra tankegångar kan vi underlätta läsarens förståelse för hur vi kommit 
fram till vårt resultat, vilket ökar studiens reliabilitet.   
 

4.5 Reflektioner över metoden 
Initialt fångades vårt intresse för området arbetslivets automatisering av tidningsartiklar samt en 
föreläsning. Arbetsmarknadens framtid framstod där som utstakad. Det väckte vårt intresse, 
fascination och skepsis och vi började läsa in oss på problemområdet framtidens arbetsmarknad. De 
texter vi läste innehöll inget direkt ifrågasättande eller vidare nyansering av bilden av framtidens 
automatiserade arbetsmarknad. Bristen på nyansering satte ljus på just framställan av framtidens 
arbetsmarknad och vilka som beskrev den. För att analysera hur något framställs passar en analys av 
texten väl för att få syn på vad som lyfts fram, på vilket sätt det görs, vad som utelämnas och vem det 
är som talar. Widén (2015) beskriver hur kvalitativ textanalys är användbar när syftet är att analysera 
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exempelvis samhällsdebatter och hur olika frågor och samhällsfenomen framställs i medier av olika 
slag. Diskursanalys som teori och metod kan vara användbar för att synliggöra relationen mellan makt 
och vetande (Winther Jörgensen & Phillips 2000). I framställan av framtidens automatiserade 
arbetsmarknad fick några aktörer stort utrymme. En analys som berör både framställan och vilka som 
får utrymme att tala samt vad som sägs och inte sägs var därför användbar. Ur aspekten att synliggöra 
relationen mellan makt och kunskap är diskursanalysen behjälplig. Kritisk diskursanalys möjliggör en 
textnära analys. Då framställan uttrycks med stort sanningsanspråk var den användbar för att analysera 
hur diskursen om framtidens automatiserade arbetsmarknad skapats via textens språk. En kritisk 
diskursanalys kan även belysa hur olika diskurser bygger vidare på redan existerande diskurser och 
bildar en diskursordning. På så sätt kan diskursen om den framtida automatiserade arbetsmarknaden 
ses ur ett vidare perspektiv och möjliggöra en vidare förståelse av den. Det resultat som nås genom en 
diskursanalys kan påverkas av exempelvis vår förförståelse, våra föreställningar och våra värderingar. 
Även valet av empiriskt material, citat för analys och vår tolkning av dem påverkas. Problemområdet 
framtidens automatiserade arbetsmarknad är stort och vårt urval av empiri täcker inte in hela området. 
Under arbetets gång har ny empiri dykt upp och vi har fått göra kontinuerliga ställningstaganden 
avseende avgränsningar. Arbetet har i lika delar genomförts och skrivits av bägge uppsatsförfattarna. 

4.6 Resultatbearbetning 
VJA som utgjorde huvudfokus i vårt empiriska material har bearbetats genom upprepad läsning för att 
få syn på teman och sätt att tala om automatiseringen av arbetslivet. De övriga texterna i vårt 
empiriska material har lästs parallellt. Det har varit nödvändigt att återvända till texterna många gånger 
för att få syn på hur sättet att tala om automatiseringen av arbetslivet har konstruerats. Diskussion 
kring och bearbetning av materialet menar vi har varit nödvändigt för att kunna svara på denna studies 
frågeställningar och uppfylla dess syfte. Under läsandet utkristalliserades sju teman som presenteras i 
resultat- och analyskapitlet. Några av de teman som förekommer i analysen utmärkte sig tidigt i 
läsningen av det empiriska materialet, såsom hot, risk och konkurrens. Andra teman framkom senare 
under processen. Analysen läses tema för tema och avslutas med en sammanfattning. Våra teman 
består av citat som analyserats med hjälp av analysbegrepp hämtade från Fairclough och Foucault. 
Våra teman är: 
 

• Vilka talar om arbetslivets automatisering? 
• Utformning och utförande 
• Scenariot 20 år 
• Den tekniska utvecklingen som en naturkraft 
• Hot och risk 
• Konkurrens 
• Lösningar för en ljusare framtid 
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5. Resultat och analys 

5.1 Vilka talar om arbetslivets automatisering? 
 
Stiftelsen för Strategisk Forskning, utgivare av VJA, är en obunden stiftelse som ger medel för 
forskning inom bland annat teknik, medicin och naturvetenskap. Stiftelsen inrättades 1994 efter ett 
beslut av regering och riksdag.7  
 
Stefan Fölster som författat VJA är nationalekonom, författare, debattör, forskarutbildad vid Oxford, 
adjungerad (tidsbegränsad och externt finansierad tjänst) professor i nationalekonomi vid Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, och chef för Reforminstitutet. Reforminstitutet är en 
oberoende policyinriktad tankesmedja som dock initialt finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv som i 
sin tur inledande fick ekonomiskt stöd från Svenskt Näringsliv med 300 miljoner kronor och 20 
miljoner kronor från Näringslivets fond8. Reforminstitutet ska lyfta innovationer som kan lösa de 
utmaningar som Sverige står inför och få fram reformer som för Sverige framåt i den snabba tekniska 
utveckling och globalisering som är rådande. Reformerna ska bygga på adekvat forskning9. Mellan år 
2001 till år 2012 var Fölster chefsekonom för Svenskt Näringsliv. I tidningsartiklar har Fölster bland 
annat debatterat för ett bättre företagsklimat och för förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) 
(Fölster 2016). 
 
Beräkningarna i VJA, om de svenska jobbens automatiseringsrisk, har gjorts av Johan Kreicbergs, VD 
för Kreicbergs utredning och opinion10. Johan Kreicbergs är nationalekonom och har även varit 
chefsekonom på Företagarna. Företagarna är en organisation som vill påverka utvecklingen i Sverige 
mot ett mer företagsvänligt klimat11. Kreicbergs utredning och opinion gör bland annat analyser av 
näringsliv och samhällsekonomi och merparten av deras beställare använder resultaten för att skapa 
opinion. Företaget menar att de är bra på att få sina utredningar uppmärksammade i media. Samt att de 
är bra på att bearbeta data så att den blir lättare att förstå för oinitierade och så att den blir mer 
intressant. Stefan Fölster och Johan Kreicbergs har tillsammans skrivit boken Framtiden väntar inte: 
Om världen och Sveriges välstånd (2011).  
 
Dr Carl Benedikt Frey, som tillsammans med Michael A. Osborne har författat The Future of 
Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? (2013), är bland annat styrelseledamot 
för programmet Technology and Employment vid Oxford Martin School. Samt forskare vid 
programmet för Employment, Equity and Growth vid Institute for New Economic Thinking i Oxford 
och på Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds Universitet12. Hans forskning fokuserar på 
länders övergång från industrinationer till digitala ekonomier och påföljande utmaningar vad gäller 
ekonomisk tillväxt, arbetsmarknader och urban utveckling. Han är även engagerad i policyfrågor, 
rådgivning och aktiviteter i olika media för att nå ut med och se till att hans forskning får verkan 
utanför den akademiska världen. Han har arbetat med den svenska Digitaliseringskommissionen och 

                                                
7 http://stratresearch.se/om-ssf/ssfs-bakgrund/ (2016-03-02) 
8 http://frittnaringsliv.se (2016-05-19) 
9 http://www.reforminstitutet.se (2016-03-02) 
10 http://kreicbergs.se (2016-03-04) 
11 http://www.foretagarna.se/Om-Foretagarna/Om-Foretagarna/Foretagarna-pa-en-minut/ (2016-05-19) 
12 http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/people/453 (2016-05-19) 
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Digital Skills Select Committee vid det brittiska överhuset samt varit konsult för bland annat OECD, 
FN och stora företag. 

Michael A. Osborne är docent i maskinlära vid Oxford Universitet. Han arbetar bland annat med 
samhällskonsekvenser av utvecklingen inom robotik och maskinlära och analyserar hur intelligenta 
algoritmer snart kanske kan ersätta mänskliga arbetare. Forskningen har fått uppmärksamhet i media 
såsom i The Economist, Financial Times och The Guardian samt haft policy påverkan på området 
framtidens arbetsmarknad13. 
 
Erik Brynjolfsson, som tillsammans med Andrew McAfee skrivit boken The Second Machine Age. 
Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies (2014), är professor vid Sloan 
School of Management och chef för MIT Initiative on the Digital Economy bägge vid Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Han forskare även vid National Bureau of Economic Research. Han 
forskar om informationsteknologins effekter på affärsstrategier, produktivitet, genomförande, 
näthandel, prissättning och immatriella tillgångar14. Han har även föreläst vid TED15. 
 
Andrew McAfee är forskningsledare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) samt skribent 
för bland annat The Economist, The Wall Street Journal och New York Times. Han bloggar för 
tidningen Financial Times samt har föreläst på World Economic Forums möte i Davos och vid TED. 
Han forskar om hur digital teknik förändrar ekonomin, samhället och företagen16. 

5.2 Utformning och utförande 
I VJA förekommer både text, bilder, tabeller och diagram. Det är generellt sett mycket luft på varje 
sida vilket kan tänkas underlätta läsandet. Trots att det finns utrymme att lägga ut texten och förklara 
bakomliggande orsaker till de effekter som beskrivs görs det inte. Ett exempel är att en VD beskrivs 
kunna dra nytta av teknikutvecklingen. 
 

[...] många av de yrken som redan idag har längre utbildningskrav och högre löner inte påverkas så 
mycket, eller rentav gynnas av datorisering [...] exempelvis en VD [...] kan bli mer produktiv till 
följd av datorisering (Fölster 2014, s14). 

 
Här beskrivs hur datorisering kan göra en VD mer produktiv, men dock inte på vilket sätt. 
Brynjolfsson och McAfee (2015, s. 177) däremot beskriver hur digital teknik gör det möjligt för en 
VD att övervaka arbete på geografiskt utspridda fabriker, i detalj kommunicera ut instruktioner och 
hålla koll på att de utförs precis som önskat. Samt att denna direkta styrning ger dem mer makt och 
ökad betydelse. Begreppet intertextualitet kan användas för att analysera hur texter bygger på 
varandra. En konsument av VJA som inte läst Brynjolfsson och McAfee eller har specifika kunskaper 
inom digital teknik har kanske svårt att ta ställning till de förändringar av arbetsmarknaden som 
beskrivs. 
 
En iakttagelse är att det förekommer stavfel, uteblivna ord, grammatiska märkligheter och felaktiga 
siffror. Exempelvis anges i förordet i VJA att Frey och Osborne (2013) kommit fram till att 46 procent 
av alla jobb på den amerikanska arbetsmarknaden kan ersättas av digital och automatiserad teknik, när 
                                                
13 http://www.robots.ox.ac.uk/~mosb/ (2016-05-19) 
14 http://ebusiness.mit.edu/erik/ (2016-05-19) 
15 https://www.ted.com (2016-05-19) 
16 http://www.andrewmcafee.org/about/ (2016-05-19) 
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den korrekta siffran i själva verket är 47 procent. På sida 11 kallas mediekoncernen Shibstedt för 
Shipstedt.  
 
I VJA finns ett antal bilder. På framsidan finns en bild av en mänsklig hand som med pekfingret är på 
väg att möta pekfingret på en robothand. Det skulle kunna ses som en parallell till Michelangelos fresk 
“Adams skapelse” där Guds hand är på väg att möta Adams hand. På sida 6 finns en bild på en glad 
ung man som håller på att ta betalt av en kund, troligen i en livsmedelsaffär eller liknande. Hans 
utsträckta hand håller i ett betalkort och kunden håller i detsamma. Det sker ett mänskligt och manuellt 
möte där en betalning genomförs. I anslutning till bilden finns rapportens sammanfattning som 
beskriver att 53 procent av dagens anställda beräknas kunna automatiseras inom 20 år. Därefter nämns 
några yrken som löper störst risk att automatiseras, däribland kassapersonal. På sista sidan finns en 
bild föreställande en person som sitter i en kajak eller en kanot. Personen är bortvänd och blickar ut 
mot något som ser ut som ett skärgårdslandskap. Bilden andas harmoni och kan förmodas symbolisera 
den ljusare framtid som väntar de länder som lyckas anpassa sig efter de förutsättningar som den nya 
tekniken kräver. 

5.3 Scenariot 20 år 
Forskarna Frey och Osbornes (2013) studie och resultat beskrivs översiktligt i VJA. I beskrivningen 
anges att de beräknar automatiseringsrisken för yrken inom en 20-års period. Men Frey och Osborne 
uttrycker sig däremot i termer av “några ospecificerade år” och “ett årtionde eller två”. I VJA beräknas 
utöver procentuella effekter även antal jobb, vilket Frey och Osborne inte gör i sin studie.  
 

Förra året publicerades en mycket citerad studie vid Oxford University som i detalj granskade 
arbetsmomenten i 702 amerikanska yrken [...] Av det härleds sannolikheten att olika jobb ersätts 
av digital teknik under de kommande 20 åren [---] För den amerikanska arbetsmarknaden som 
helhet beräknas att 47 procent av jobben riskerar att datoriseras inom 20 år (Fölster 2014, s. 6,11). 

 
Femtiotre procent av dagens anställda beräknas kunna ersättas av digital teknik under de 
kommande två decennierna, mot 47 procent i USA. Det innebär att 2,5 miljoner jobb i Sverige 
påverkas (Fölster 2014, s. 6). 

 
Dessa citat kan jämföras med citat från Frey och Osbornes forskningsartikel: 
 

We make no attempt to estimate the number of jobs that will actually be automated, and focus on 
potential job automatability over some unspecified number of years. According to our estimates 
around 47 percent of total US employment is in the high risk category. We refer to these as jobs at 
risk – i.e. jobs we expect could be automated relatively soon, perhaps over the next decade or two” 
(Frey & Osborne 2013, s. 44). 
      
The actual extent and pace of computerisation will depend on several additional factors which 
were left unaccounted for (ibid. s. 42). 

 
Omformuleringen av tidshorisonten “några ospecificerade år” och “kanske under det kommande 
decenniet eller två” till den fasta tidsramen inom 20 år kan analyseras med hjälp av begreppet 
intertexualitet. Frey och Osborne (2013) förhåller sig ödmjuka till att det generellt är svårt att förutse 
den tekniska utvecklingen eftersom den är beroende av många olika faktorer som deras studie inte tar 
hänsyn till. De hävdar att det är svårt att ange hur många jobb som förväntas att automatiseras och i 
vilken takt. Det beror enligt dem på att det är svårt att förutse nya arbetsuppgifter som kan tänkas 
uppstå när andra automatiseras samt tiden det tar för utvecklingen att kringgå de 
ingenjörsvetenskapliga flaskhalsarna. Med flaskhalsar menas åtta faktorer som Frey och Osborne 
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anser är svåra att automatisera, däribland fingerfärdighet, övertalningsförmåga, empati och kreativitet. 
Det är svårt att svara för skälet till att man i VJA fastslår tidshorisonten 20 år. Frey och Osborne 
nämner faktorer som gör det svårt att förutse antal yrken som kan automatiseras och med vilken takt. 
Sådana faktorer är exempelvis politiska beslut som rör tekniska innovationers användning och 
utbredning. I VJA tonas däremot tvivel mot automatiseringens prognos ned, därmed förstärks 
rapportens budskap. Begreppet modalitet är fruktsamt för att förstå vilka konsekvenser kategoriska 
modaliteter får för läsarens upplevelse av texten. Det skulle kunna kopplas till Winther Jörgensen och 
Phillips (2000) som menar att tolkningar ofta läggs fram som om de vore fakta i exempelvis 
massmedia. Ett liknande sätt att tala återfinns i VJA.   

5.4 Den tekniska utvecklingen som en naturkraft 
I VJA beskrivs den tekniska utvecklingen som något som slår till och slår ut jobb. Teknikvåg och 
fortskrida snabbt är ord som används för att beskriva den. Ett utmärkande drag inom temat är att 
citaten kan analyseras med hjälp av begreppet transivitet, huruvida en agent kan bindas till händelsen 
eller inte. Winther Jörgensen, Phillips (2000, s. 87) beskriver hur något som sker utan agent kan 
framstå som ett naturfenomen som agerar på egen hand.  

 
Ny teknik slår ut en del yrken men kan göra andra mer attraktiva (Fölster 2014, s. 7).  
 
En försiktig prognos för framtiden är därför att en ny teknikvåg kan leda till betydande press på 
löner och sysselsättning i yrken som är i farozonen (Fölster 2014, s. 7). 
 
Men även om denna process går snabbt finns det fortfarande mänsklig kassapersonal, 
kundtjänstpersonal, advokater, poliser, hemvårdare, intendenter och andra arbetare. Alla står inte 
på randen till att svepas bort från sina jobb av datoriseringens flodvåg (Brynjolfsson & McAfee 
2015, s. 238).  

 
Ett särskilt tydligt exempel på framställningen av teknikutvecklingen som en naturkraft är 
beskrivningen av teknikutvecklingen som en våg eller flodvåg som både slår ut, skapar och gör 
somliga yrken mer attraktiva. Vatten som metafor ger en målande bild av en drastisk teknikutveckling. 
 
Diskursen om teknik som en naturkraft finns både i VJA och Brynjolfsson och McAfee (2015) och är 
exempel på intertextualitet. Maskinåldern beskrivs som ett väsen som tar språng och Brynjolfsson och 
McAfee beskriver hur tekniken rusar vidare och att den bör få göra sitt jobb. Det utesluter andra sätt 
att tala om teknikutvecklingen. 
 

När man blickar framåt ser maskinåldern ut att ta göra flera nya språng (Fölster 2014, s.8). 
 
De nya maskinernas färdigheter: tekniken rusar vidare [---] Vi måste låta den andra maskinålderns 
tekniker göra sitt jobb och finna sätt att hantera de utmaningar som de för med sig (Brynjolfsson & 
McAfee 2015, s. 23, 266). 
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5.5 Hot och risk 
I VJA förekommer ord som risk, riskzon, farozon och hot i relation till yrken, jobb och grupper av 
människor.  
 

Skogsmästare, präst och speciallärare hör till de grupper som löper minst risk, medan 
kassapersonal, försäljare och maskinoperatör tillhör de som löper störst risk. Fotomodeller 
beräknas vara mest i riskzonen för datorisering av alla yrken [...] (Fölster 2014, s. 7). 

 
Att räkna upp och kategorisera yrken efter risk förenklar automatiseringens komplexitet. Det kan 
skapa en bild av ett uppslagsverk där man snabbt kan utläsa risken för olika yrkens automatisering.  
 

Ett övergripande resultat är att den svenska arbetsmarknaden förefaller mer känslig än den 
amerikanska för datorisering. Femtiotre procent av jobben i Sverige är i farozonen för datorisering, 
mot 47 procent i det amerikanska datat (Fölster 2014, s 11). 

 
Begreppet modalitet kan vara användbart för att analysera påståendet att 53 procent av jobben i 
Sverige är i farozonen. Ordet är blir en kategorisk modalitet som främjar textens auktoritet. Det finns 
inte utrymme för en tolkning om att procentsatsen skulle kunna differera något och påståendet skrivs 
fram med stort sanningsanspråk (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 77). Sättet att tala om den 
svenska arbetsmarknaden som känslig konstruerar en bild av den som utsatt.  
 

Det bör betonas att resultaten av beräkningarna ovan enbart bygger på de tekniska 
förutsättningarna för att datorisera olika jobb. Utöver det kommer ekonomiska aspekter. På den 
svenska arbetsmarknaden råder höga relativa löner och ett antal andra bördor på arbetsgivare för 
just flera av de yrkeskategorier som är mest i farozonen jämfört med länder som USA. 
Ekonomiska faktorer kan således förstärka Sveriges större känslighet, om inga andra förändringar 
sker i hur vi arbetar (Fölster 2014, s. 11-12). 

 
Bilden av arbetsmarknaden som känslig förstärks i detta citat genom att arbetsgivarna utmålas som 
nedtyngda av ett antal olika bördor. I citatets sista mening saknas ordet arbetsmarknad och Sverige 
som nation framställs som känslig. Detta sätt att tala om Sverige och den svenska arbetsmarknaden 
skapar en diskurs om Sverige som hotat. 
 

I yrkesbeteckningen ”företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän” beräknas till 
exempel 46 % av jobben kunna datoriseras, vilket motsvarar ungefär 50 000 jobb (Fölster 2014, s. 
7). 
 
I Sverige finns idag 4 700 000 sysselsatta, vilket innebär att 2 490 000 tusen jobb kan ersättas av 
datorer och robotar (Fölster 2014, s. 11). 

 
Genom att använda sig av beräkningar och siffror kan något framställas som mer trovärdigt (Potter & 
Edvards 1992). Att räkna på antal jobb som kan automatiseras och kombinera det med tal om risker 
kan fungera som ett verkningsfullt medel för att nå ut med sitt budskap. 
 

Den som tror att Sverige kan ligga i täten för de reformer som behövs har all anledning att vara 
optimist. En återgång till en situation där mänsklig arbetskraft inte efterfrågas i lika utsträckning 
behöver således inte vara någon katastrof. Däremot blir det besvärligt för de länder som vill 
fortsätta att upprätthålla välfärd genom pålagor på arbete. För länder som i stället ligger före i att 
anpassa sig till de nya förutsättningarna kan däremot framtiden te sig betydligt ljusare (Fölster 
2014 s. 25). 
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Den enda möjliga vägen mot en ljusare framtid är att vara först med att anpassa sig till de nya 
förutsättningarna. Det sker genom att minska pålagorna på arbete. Görs ingen anpassning väntar 
katastrofen runt hörnet. Det är ett exempel på utestängning där andra möjliga lösningar för framtiden 
är uteslutna (Olsson 1999, s. 28-29).  

5. 6 Konkurrens  
I VJA förekommer jämförelser mellan länder vad gäller sysselsättningsgrad, arbetsmarknadens 
automatiseringsrisk, innovationspolitik och i vilken utsträckning man genomför reformer. Framförallt 
jämförs Sverige med USA. Ord och uttryck som försteg, nå ut först och konkurrens präglar texten. 
Tekniken kan fungera som en hävstång med potential att kunna konkurrera ut andra länders industrier 
världen över (Fölster 2014, s. 21). Utöver länder ställs även grupper av människor mot varandra, 
framförallt ställs personer med lång utbildning mot personer med kort utbildning. Länder och 
människor som har ett försprång vad gäller tekniska innovationer samt förmågan att anpassa sig till de 
nya förutsättningar, som man menar krävs, har mycket att vinna på automatiseringen.  
 

Länder som har ett försteg i kompetensskiftet kan också få stor utväxling om de bildar grogrund 
för företag som med mer automatiserade system snabbt kan få en stor världsmarknadsandel. [...] 
Inte minst är det viktigt att skapa en grogrund för företag som med tekniksprång kan nå ut på 
världsmarknaden först. (Fölster 2014, s. 7). 

 
Att beskriva företag eller länder som ska nå ut på världsmarknaden först skapar ett sätt att tala om 
vinnare och förlorare. Genom att nämna de som kan befinna sig i täten skapas automatiskt en diskurs 
om tävlan där länder och människor ställs mot varandra. 
 

Framöver behöver maskinerna inte någon människa som styr dem längre. Däremot kan den som 
har färdighet att utveckla nya intelligenta maskiner få en enorm hävstång och konkurrera ut 
industrier världen över eftersom de intelligenta maskinerna klarar sig med mycket färre anställda 
och/eller lägre investeringar än vad som tidigare varit tänkbart, och dessutom lättare kan skalas 
upp för att nå hela världen (Fölster 2014 s. 21). 

 
Här uttrycks ett framtidsscenario där maskinerna i framtiden inte kommer att behöva någon människa 
som styr dem. Scenariot framställs som något som kommer att ske med objektiv och kategorisk 
modalitet och bygger på utestängning av andra faktorer som kan påverka utvecklingen. På det följer att 
den som har kunskaper att utveckla ny teknik kan få en enorm hävstång och konkurrera ut industrier 
världen över.  
 

Sveriges innovationspolitik klarar sig bra i många internationella jämförelser. I likhet med många 
länders innovationspolitik är den svenska dock i hög grad inriktat på högskolor och universitet, 
men tar mindre hänsyn till att de flesta viktiga innovationer tas fram av människor i andra delar av 
samhället. I synnerhet skulle resurser till innovation i högre grad kunna ges till utmaningsdriven 
forskning. I inledningen till detta papper beskrevs hur DARPA varit hävstång för mycket stora 
innovationskliv. Ändå förekommer ett liknande arbetssätt knappt i Sverige. Storbritannien har 
nyligen påbörjat en stor satsning på utmaningsdriven innovation utanför universiteten, i form av 
det så kallade Longitude Prize 2014. Danmark gör en satsning i Research 2020 på 
utmaningsdriven forskning (Fölster 2014, s. 23). 

 
Sveriges innovationspolitik står sig bra i jämförelse med andra länder men vi bör bedriva mer 
utmaningsdriven forskning såsom i USA, Storbritannien och Danmark. Genom att peka ut länder som 
ligger före vad gäller utmaningsdriven forskning följs diskursen om tävlan på världsmarknaden 
(Fölster 2014, s. 21).  
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5. 7 Lösningar för en ljusare framtid 
I VJA förutspås omvälvande förändringar av arbetsmarknaden. Drygt hälften av de befintliga jobben 
på den svenska arbetsmarknaden riskerar att automatiseras och det snart. Sverige måste därför 
underlätta för de utkonkurrerade arbetarna att ta sig till de nya jobben. Jobb som kan uppstå förutsatt 
att vi genomför reformer som stimulerar innovationer och företagande samt anpassar 
utbildningssystemet därefter. 
 

Länder som har ett försteg i kompetensskiftet kan också få stor utväxling om de bildar grogrund 
för företag som [...] snabbt kan få en stor världsmarknadsandel.  
En nyckelfråga är således i vilken mån nya jobb uppstår, och hur svårt det är åstadkomma 
strukturomvandlingen [---] Det finns nu goda belägg för att teknikutvecklingens karaktär under 
senare år i många länder har lett till ett svagare konkurrensläge framförallt för människor med 
kortare eller mindre efterfrågad utbildning, vilket speglas i ökad lönespridning, en mindre 
arbetskostnadsandel, och högre arbetslöshet för vissa grupper.  
I Sverige, och några andra länder, har dock utvecklingen varit annorlunda, vilket också ger en 
indikation om möjliga framtida handlingsstrategier (Fölster 2014, s.7). 

 
Sverige ska genomföra en strukturomvandling, det finns inget utrymme för att en sådan omvandling 
inte ska genomföras. Foucaults begrepp om utestängning (Olsson 1999) är användbar för analys av 
utelämnandet av andra alternativ. 
 

Denna bättre utveckling på senare tid i Sverige har skett i samband med omfattande tillväxt- och 
sysselsättningsreformer. Även andra länder som Tyskland eller Schweiz har haft en god utveckling 
efter reformer. Länder som inte ständigt reformerar, som Italien eller Frankrike, får däremot stora 
problem (Fölster 2014, s.7). 

 
Tack vare stora tillväxt- och sysselsättningsreformer har utvecklingen i Sverige till trots klarat sig bra. 
Stora problem drabbar dock länder som inte kontinuerligt genomför reformer.  
 

En försiktig prognos för framtiden är därför att en ny teknikvåg kan leda till betydande press på 
löner och sysselsättning i yrken som är i farozonen. Men en sådan besvärlig utveckling kan 
motverkas eller mildras med kontinuerliga strukturreformer som leder till bättre och mer flexibla 
utbildningar, som stödjer de nya växande företagen, främjar rörlighet på arbetsmarknaden, och 
underlättar för arbetsgivare som anställer. Inte minst är det viktigt att skapa en grogrund för 
företag som med tekniksprång kan nå ut på världsmarknaden först (Fölster 2014, s.7). 

 
Genom att använda ordet kan mildras prognosen men adjektivet betydande används därefter för att 
beskriva teknikvågens effekter och substantivet farozon utmålar vissa yrken som om de vore i fara. 
Det här visar på sättet att använda retorik för att bygga upp ett scenario. Den problematiska 
utvecklingen som följer i automatiseringens kölvatten beskrivs med adjektivet besvärlig. För att undgå 
denna besvärliga framtid skrivs ett recept med förebyggande eller lindrande verkan. Om medicinen tas 
blir effekten ett spirande och flexibelt samhälle som drar nytta av den tekniska utvecklingen. 
 
Vi behöver alltså genomföra reformer för att hinna först ur ett globalt perspektiv. Detta är även 
Brynjolfsson & McAfees (2015) utgångspunkt med skillnaden i att det är amerikanska företag som ska 
hinna först ut på världsmarknaden.  
 

På den svenska arbetsmarknaden råder höga relativa löner och ett antal andra bördor på 
arbetsgivare för just flera av de yrkeskategorier som är mest i farozonen jämfört med länder som 
USA. Ekonomiska faktorer kan således förstärka Sveriges större känslighet, om inga andra 
förändringar sker i hur vi arbetar (Fölster 2014, s.11-12).  
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På de svenska arbetsgivarna ligger att antal olika bördor. Förutom höga relativa löner beskrivs dock 
inte vilka dessa bördor är. Sveriges större känslighet jämfört med USA kan dessutom öka om vi inte 
gör förändringar på detta område.  

 
Att arbetare med kortare utbildning tappar konkurrenskraft betyder inte nödvändigtvis att 
sysselsättning måste minska, om lönerna är flexibla och anpassas (Fölster 2014, s 18).  

 
För arbetare med kort utbildning gäller att lönerna ska vara flexibla och anpassas. På vilket sätt de ska 
vara flexibla och anpassas anges dock inte. Sättet att tala om flexibla löner skulle kunna kopplas till en 
nyliberal diskurs. Det uttalas inte att arbetare med kort utbildning ska få sänkta löner men genom 
utestängandet av en annan lösning blir det indirekt konsekvensen.  
 

Att underlätta för människor som tar fram och kommersialiserar innovationer handlar mycket om 
regler och skatter som ofta sammanfattas i uttrycket ”företagsklimat”. I Norrköping som tappar i 
sysselsättning är måtten på hur väl kommunen skapar ett bra företagsklimat till exempel betydligt 
sämre och dalande, jämfört med exempelvis grannstaden Linköping som har god tillväxt. Än 
viktigare är sannolikt hur länder förbättrar sitt företagsklimat på nationell nivå. Världsbanken har 
nyligen publicerat en lång lista av förenklingar för nyföretagare och gasellföretag som Sverige 
skulle kunna genomföra (Fölster 2014, s. 23).  

 
Här hävdas att regel- och skattelättnader är en stor del av arbetet med att främja innovationer som ska 
ut på marknaden. Dessa regler och skatter kan samlas i uttrycket företagsklimat. Svenskt Näringslivs 
definition av ordet företagsklimat är “summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som 
möter företagaren i vardagen”17. Exempel på bättre och sämre företagsklimat ges genom att jämföra 
två kommuner. Här saknas referens men en sökning på Internet med orden företagsklimat och 
Norrköping ger träffar till Svenskt Näringslivs projekt Företagsklimat18. Projektet genomför årligen en 
enkätundersökning bland företagare och politiker i Sveriges kommuner och rankar därefter 
kommunerna efter resultatet i undersökningen. För Norrköping visar enkätundersökningen inte längre 
dalande siffror utan stigande. Även Brynjolfsson och McAfee skriver om vikten av minskad 
regelbörda för företagare och ett bra företagsklimat. Dessutom hänvisar de till Schumpeters definition 
av begreppet innovation som innefattar att uppfinningen ska ut på marknaden (2015, ss. 247-250). 
 

Dagens teknikutveckling med andra egenskaper kräver andra skattebaser och andra sätt att 
finansiera välfärden. Lyckligtvis ter sig detta inte alls omöjligt. Skatt kan till exempel i viss mån 
läggas direkt på konsumtion, i synnerhet sådan som är miljö- eller hälsoskadlig eller som skapar 
negativa externa effekter som exempelvis trängsel. Skattesubventioner för förslagsvis räntor kan 
fasas ut. Det är också möjligt att varsamt öka inslag av avgiftsfinansiering för offentliga tjänster på 
ett sätt som inte skapar orimligt negativa fördelningspolitiska konsekvenser. Det är svårare att 
beskatta kapital som investeras produktivt eller är lättrörlig över gränser (Fölster 2014, s.24). 

 
Här konstateras att dagens teknikutveckling ser annorlunda ut än tidigare och beskattningen behöver 
därför omstruktureras. Skatt på exempelvis miljö- eller hälsofarlig konsumtion eller trängsel föreslås. 
Dessa förslag skulle kunna ha inspirerats av Brynjolfsson & McAfee (2015, s. 259-260) som med 
nästan kuslig likhet beskriver detta. De beskriver en oönskad effekt av produktion i form av 
skadeverkningar för miljö eller hälsa, en så kallad negativ externalitet. Negativa externaliteter bör 
beskattas och de ger trängselskatt som ett bra exempel på detta. När de digitala teknikerna blir alltmer 
kompetenta och får alltfler färdigheter kommer arbetsgivarna att välja digital arbetskraft framför 
                                                
17 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/ (2016-05-19) 
18 http://www.foretagsklimat.se/om (2016-05-19) 
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mänsklig. Inkomstskatt och arbetsgivaravgifter behöver därför sänkas och bördorna på arbetsgivarna 
minska för att främja sysselsättningen (Brynjolfsson & McAfee (2015, s. 276-277). 
 

Länder som Schweiz, Island, Japan, Australien eller Kanada har betydligt lägre skatt på både 
arbete och kapital, och mindre regelbörda för den som investerar och anställer, än t.ex. Sverige 
eller Frankrike. Samtidigt har de en utomordentlig god sjukvård och skola, tillgänglig för alla 
oavsett inkomst. Förväntad livslängd, som ofta betraktas som god indikator på kvalitet i välfärden, 
ligger i topp. Hög sysselsättningsgrad, delvis till följd av mindre börda på arbete, bidrar till den 
offentliga finansieringen av välfärden. I övrigt bidrar bättre prioritering, mer fokus på effektivitet i 
välfärden och något mindre omfördelning inom medelklassen till att den lägre skatten räcker långt 
(Fölster 2014, s. 24).  

 
Här ges en rad exempel på länder som följer receptet om lägre skatt på arbete och kapital, men som 
ändå har mycket bra skolor och sjukvård. Många är sysselsatta och därmed finansieras välfärden. 
Välfärden är dock effektivare och prioriteringarna inom den bättre. Minskad omfördelning inom 
medelklassen gör att välfärden kan finansieras trots lägre skatter på arbete och kapital. Vad som menas 
med effektivitet, omfördelning och prioriteringar utelämnas dock. 
 

För välfärdspolitiken finns också en viktig slutsats. Under lång tid har det ansetts avgörande för 
god välfärd att många människor också arbetar i välfärdssektorn och sysselsättningsgraden är hög. 
En högre BNP-tillväxt har setts som mindre viktigt eftersom den höjer löner, men inte automatiskt 
ökar antal händer och fötter i välfärden. Om robotisering framskrider snabbt, kan det emellertid bli 
viktigare att Sverige har relativt god tillväxt och därmed råd att investera i och även producera de 
nya maskinerna (Fölster 2014, s. 25).  

 
I VJA och i Brynjolfsson & McAfee (2015, s. 239) dras slutsatsen att tillväxt genom att utnyttja den 
nya tekniken är svaret på utmaningarna för framtidens arbetsmarknad. Brynjolfsson & McAfee (2015, 
s. 283) menar att de enda lösningarna kommer att komma från kapitalism och marknader, samt från 
entreprenörer och innovatörer som använder sig av tekniken. 

5. 8 Sammanfattning av analys 
 
Syftet med det här arbetet har varit att studera, med hjälp av diskursanalys/sättet att tala om 
arbetslivets framtida förändringar, mer specifikt förutsägelser om arbetslivets automatisering. För att 
besvara syftet har vi använt följande frågeställningar;  
 

• På vilket sätt framställs förutsägelser om/sättet att tala om framtidens automatiserade 
arbetsliv? 

• På vilket sätt kan dessa förutsägelser sägas vara del av diskursordningen kring framtidens 
automatiserade arbetsmarknad? 

 
Genom analysen har vi visat på sättet att tala om arbetslivets automatisering, mer specifikt 
förutsägelser om framtidens automatiserade arbetsmarknad. VJA som varit huvudfokus i vår analys är 
utformad på ett lättillgängligt sätt med bilder, tabeller och med lite text på varje sida. Tidshorisonten 
gällande jobbens automatisering har i VJA blivit mer fast jämfört med hos Frey och Osborne (2013), 
man räknar antal jobb i risk och faktorer som kan ställa prognosen på ända utelämnas. Detta 
sammantaget förstärker kraften i förutsägelsen och förenklar bilden av frågans komplexitet. Genom 
användandet av metaforer såsom teknikvåg och datoriseringens flodvåg samt teknik som rusar och tar 
språng ger VJA och Brynjolfsson och McAfee (2015) bilden av tekniken som en naturkraft. Sverige 
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beskrivs som känsligt för automatisering och vår arbetsmarknad som hotad och utsatt för risk. 
Namngivningen av yrken samt grupper kopplade till grader av risk utgör en slags förteckning där det 
är möjligt att snabbt se hur utsatt ett yrke är. Användningen av siffror och beräkningar gör att 
prognosen framstår som tydlig och trovärdig. Om vi i Sverige jobbar på som vanligt går vi en 
besvärlig framtid till mötes, för att inte säga en katastrof. Vårt enda alternativ är anpassning. Genom 
jämförelser mellan länder vad gäller innovationspolitik, företagsklimat och sysselsättningsgrad skapas 
ett slags global kapprustning där de som är bäst i klassen kan ta hela marknaden. Grupper med olika 
mycket utbildning och yrken ställs mot varandra utifrån automatiseringsrisk. Svaren på hur 
automatiseringen av arbetsmarknaden ska hanteras introduceras redan i sammanfattningen och därefter 
ägnas ungefär två tredjedelar av VJA åt ekonomiska aspekter av automatiseringen. Detta utmynnar i 
ett antal slutsatser för Sverige som man menar krävs för att mildra automatiseringens negativa effekter 
och för att främja dess möjligheter. Ekonomisk tillväxt lyfts fram som främsta lösning. Vägen dit går 
genom regel- och skattelättnader för företagare och anställda, en effektivare innovationsstyrning, samt 
ett anpassningsbart utbildningssystem som utnyttjar den nya tekniken och som skapar innovatörer. 
Även Brynjolfsson och McAfee (2015) drar slutsatsen att ekonomisk tillväxt är svaret på 
automatiseringens utmaningar.  
 
Sättet att tala om arbetslivets automatisering, i de texter som vi studerat, som en risk, som något som 
innebär konkurrens mellan länder och grupper och som en naturkraft skapar en diskursordning kring 
framtidens automatiserade arbetsmarknad. Inom diskurserna som utgör diskursordningen skapas 
sanningseffekter som hjälper till att konstruera bilden av framtidens automatiserade arbetsmarknad 
som en sanning (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 21). Förutsägelsen, i VJA, om att drygt hälften 
av alla jobb på den svenska arbetsmarknaden kan vara automatiserade inom 20 år blir intertextuellt en 
del av diskursordningen genom att blanda diskurser från Frey och Osborne (2013) och Brynjolfsson 
och McAfee (2015). Frey och Osborne använder beräkningar för att visa på yrkens risk att ersättas av 
datorer. Sättet att kvantifiera automatiseringen, arbetsmarknaden och i slutändan människor kommer 
från deras studie. Från Brynjolfsson och McAfee hämtas diskursen om den andra maskinåldern och 
dess tekniker samt svaren på automatiseringens utmaningar. Genom att nämna exempel på 
teknologiska genombrott som Brynjolfsson och McAfee beskriver i sin bok och genom att använda 
den fasta tidshorisonten 20 år istället för Frey och Osbornes mer flytande tidsram har förutsägelsen, i 
VJA, om att drygt hälften av alla jobb på den svenska arbetsmarknaden kan vara automatiserade inom 
20 år blivit en del av diskursordningen.   
 

6. Diskussion  

Analysen har visat på hur diskurser kring risker, konkurrens och teknik som en naturkraft har skapat 
en diskursordning kring framtidens automatiserade arbetsmarknad, där förutsägelser om den är en del.  
 
Stiftelsen för Strategisk Forskning som givit ut Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – 
utmaningar för Sverige är oberoende. Valet av Stefan Fölster, nationalekonom, debattör och chef för 
Reforminstitutet kopplar dock rapporten VJA till näringslivet. Lösningen på automatiseringens 
utmaningar stavas ekonomisk tillväxt både hos Brynjolfsson och McAfee (2015) och i VJA. Bägge är 
överens om att regelbördan på arbetsgivare måste lättas och skatten på arbete sänkas. Det skulle kunna 
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tänkas vara en del av en nyliberal diskurs inom vilken tankar om låga skatter och regellättnader för 
bland annat företagare är en del. På så sätt menar vi att VJA politiserar automatiseringen av arbetslivet 
och skulle kunna ses som ett exempel på det som Lindblad, Pettersson och Popkewitz (2015) 
benämner gråzon. Det vill säga publikationer som befinner sig mellan forskning och politik. Lindblad, 
Pettersson och Popkewitz menar att ett exempel på det är de OECD-rapporter som behandlar olika 
länders utbildningssystem. OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, är en 
internationell organisation som arbetar för ekonomisk utveckling och ekonomisk tillväxt bland sina 
medlemsländer. OECD använder sig av undersökningar för att jämföra länder, ett exempel är PISA, 
Programme for International Student Assessment som rangordnar elevers kunskapsnivå. OECD 
påverkar politiska beslut genom rekommendationer och policys och deras rapporter och utlåtanden får 
stor uppmärksamhet. Via Stefan Fölster kopplas VJA till Stiftelsen Fritt Näringsliv och Svenskt 
Näringsliv som i likhet med OECD företräder ekonomiska intressen.  
 
Carl Benedikt Frey, medförfattare till The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to 
Computerisation?(2013) är aktiv i policyfrågor, rådgivning och aktiviter i media för att hans forskning 
ska nå utanför den akademiska världen. Han har arbetat med den svenska 
Digitaliseringskommissionen och Digital Skills Select Committee vid det brittiska överhuset samt 
varit konsult för bland annat OECD och FN. Andrew McAfee, medförfattare till The Second Machine 
Age. Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies (2014) skriver för bland annat 
The Economist, The Wall Street Journal och New York Times samt har föreläst på World Economic 
Forums möte i Davos. Johan Kreicbergs som gjort beräkningarna i VJA driver företaget Kreicbergs 
utredning och opinion som menar att merparten av deras beställare använder resultaten för att skapa 
opinion. Företaget menar att de är bra på att få sina utredningar uppmärksammade i media. Samt att de 
är bra på att bearbeta data så att den blir lättare att förstå för oinitierade och så att den blir mer 
intressant19. På Digitaliseringskommissionens hemsida finns en länk till en debattartikel skriven av 
bl.a. Stefan Fölster. I artikeln uttrycks att den ekonomiska politiken behöver förändras till följd av det 
digitala paradigmskiftet (Fölster 2016). Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen menar 
att utvecklingen från och med nu kommer ske i form av språng som resulterar i att nästan allting 
förändras och att politiken inte hänger med. Vidare menar han att om vi inte snabbt tar de strategiska 
beslut som krävs för att få ut så mycket som möjligt av digitaliseringen så finns stora risker. Vi 
kommer att fortsätta att tappa konkurrenskraft och kan bli ett mediokert EU land vad gäller innovation 
i näringslivet och jämställdhet i samhället. Förändringar av trygghetssystemen efter det nya 
föränderliga arbetslivet och ett avskaffande av hindrande regler för digitala verksamheter föreslås 
(SOU 2015:91). Detta sätt att tala om digitaliseringens effekter och vad som behöver göras känns igen 
från Brynjolfsson och McAfee (2015) och Fölster (2014) och kan därmed ses som en del av diskursen 
om framtidens automatiserade arbetsmarknad. 
 
Gemensamt för de som talar om automatiseringen av arbetslivet i denna studie är att de vill nå ut med 
sitt budskap och påverka utvecklingen inom arbetslivet och samhället i stort. Foucaults tankar om 
makt- och vetanderelationer kan synliggöra relationen mellan dem som har makten att tala om 
arbetslivets automatisering och den bild av verkligheten som förmedlas. Genom sina positioner i 
samhället har de legitimitet och auktoritet att uttala sig. Det kan få till följd att deras bild av 
automatiseringen av arbetslivet görs till sanning. VJA är överlag argumentativt skriven och är författad 
av vana retoriker och debattörer. Sättet att tala om arbetslivets automatisering i termer av hot och risk i 
kombination med beräkningar kan ses fungera som ett medel för att göra framställan mer slagkraftig 
och på så sätt nå ut med sitt budskap. Sättet att tala om arbetsmarknadens automatisering i termer av 
                                                
19 http://kreicbergs.se (2016-03-04) 
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hot och risk kan även kopplas till Ulrich Becks teori om risksamhället. Tekniken som framställs leva 
ett eget liv kan analyseras utifrån Becks teori om det moderna samhället som är alltmer upptaget med 
att hantera risker vi själva har skapat. Den automatiserade tekniken är något som vi människor själva 
har skapat och i VJA framkommer idéer om hur det svenska samhället bör gå till väga för att ställa om 
till en framtida robotiserad värld. Trots att det är vi människor som är skapare av den tekniska 
utvecklingen beskrivs den som en naturkraft som bör hanteras, förebyggas och användas som hävstång 
för att nå framgång. Risker har en inneboende framtidsfaktor och diskursen kring arbetslivets 
automatisering i VJA är kopplad till framtiden. Framtida hot får därmed stor legitimitet om de förs 
fram av en aktör som framstår som objektiv och pålitlig (Beck 2012, s. 48).  
 
Förutsägelser om framtiden är inget nytt. Prognoser om exempelvis väder och aktiekurser görs 
dagligen. Människans förmåga att blicka framåt och vår tendens att vilja planera för morgondagen 
verkar skapa en fascination för framtidsförutsägelser. Dystopiska sådana verkar ha en särskild effekt. 
När dessa prognoser kombineras med målande beskrivningar av revolutionerande tekniska framsteg 
som tidigare setts som ren fantasi blir resultatet ett sprängstoff. 

6.1 Konklusion 
Med hjälp av diskursanalys har resultatet visat på hur diskurser kring risker, konkurrens och teknik 
som en naturkraft har skapat en diskursordning kring framtidens automatiserade arbetsmarknad, där 
förutsägelser om den är en del. Till följd av rapportens lättillgänglighet, blandning av diskurser från 
Frey och Osborne och Brynjolfsson och McAfee och höga sanningsanspråk får rapporten Vartannat 
jobb automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige (2014) genomslagskraft. Rapporten är 
författad av vana debattörer och retoriker som lägger fram specifika lösningar för hur Sverige ska 
hantera automatiseringens utmaningar och möjligheter.  
 
En debattartikel skriven av Andreas Bergström, vice vd på Fores och Jesper Roine, nationalekonom 
vid Handelshögskolan i Stockholm visar på frågans aktualitet och bidrar med visst ifrågasättande av 
automatiseringens obönhörliga framfart. De skriver att automatiseringen inte polariserat 
arbetsmarknaden i den utsträckning som påståtts och att teknisk utveckling alltid leder till att nya 
arbetsuppgifter uppstår. De menar även att enbart för att tekniken gör det möjligt att automatisera 
arbete, innebär det inte att det automatiskt kommer att ske. De kopplar tankegången till de mänskliga 
värden som kan vara förenade till en tjänst såsom service på en restaurang (Bergström & Roine 2016). 
Det kan även kopplas till diskussionen om säkerhet kring känsliga digitala system som enkelt kan slås 
ut av obehöriga personer eller av tekniska fel, något som Brynjolfsson och McAfee (2015) berör i sin 
bok. Ur ett säkerhetsperspektiv kanske mänsklig arbetskraft kommer att föredras framför 
automatiserad arbetskraft? 
 
Vid starten av detta arbete framstod Lindells (2015) rapporter om framställningen av automatiseringen 
och globaliseringens effekter på arbetsmarknaden som den enda litteratur som problematiserade bilden 
av detta. Bergström och Roines artikel (2016) indikerar att fler bilder av automatiseringens effekter nu 
börjar ta plats. Vi menar att det är viktigt att försöka få syn på diskursen, det bestämda sättet att tala 
om något, bland annat för att kunna förhålla sig till samhällsförändringar. Exempel på vidare studier är 
exempelvis en diskursanalys av Stiftelsen för Strategisk Forsknings andra rapport De nya jobben i 
automatiseringens tidevarv samt texter och rapporter publicerade av aktörer på nationell nivå, 
exempelvis Digitaliseringskommissionen.  
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Savickas (2008) beskriver hur vägledningen utvecklats som en konsekvens av förändringar av arbetets 
organisering som skett bland annat på grund av förändrade samhällsstrukturer och teknisk utveckling. 
Samhället kommer att fortsätta förändras och det finns inget som talar för att den tekniska 
utvecklingen kommer att upphöra. Därav kan man kanske dra slutsatsen att även vägledningen 
kommer att ta nya vägar men vilka det kommer att vara lämnar vi öppet för framtiden att visa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

27 

Referenser 

Autor, David. 2015. Why are there still so many jobs? Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, Massachusetts. 
 
Beck, Ulrich. 2012. Risksamhället: På väg mot en annan modernitet. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. 
 
Berglund, Maria & Rafors, Glenn. 2015. Matchning i den andra maskinåldern:En studie om 
matchning, missmatchning och arbetslöshet på en arbetsmarknad i snabb förändring.  
Kandidatuppsats. Malmö: Malmö högskola/ Fakulteten för lärande och samhälle. 
 
Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew. 2015. Den andra maskinåldern – arbete, utveckling och 
välstånd i en tid av lysande teknologi. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. 
 
Börjesson Mats, Palmblad Eva. 2007. Diskursanalys i praktiken.Stockholm: Liber AB. 
 
Corry, Olaf. 2011. Securitisation and ‘Riskification’: Second-order Security and the Politics of 
Climate Change. University of Cambridge, United Kingdom. 
 
Cynthia Harding, Steve Maguire. 2016. Organizing risks: discourses, power and ”riskification” 
University of Melbourne, Cardiff university, USA. 
                                                                                       
Frey, Carl Benedict & Osborne, Michael A. 2013. The future of employment - how susceptible are jobs 
to computerisation?, September 17, 2013. Oxford: University of Oxford. 
 
Fölster, Stefan. 2015. Robotrevolutionen. Stockholm: Volante. 
 
Hall Jeremy, Bachor Vernon, Matos Stelvia. 2014. The impact of stakeholder heterogeneity on risk 
perceptions in technological innovation. Beedie School of Business, Simon Fraser University, 8888 
University Drive, Burnaby, BC, Kanada. 
 
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn. 2012. Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 
kvantitative metoder. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur.   
  
Johannesson, Asbjørn, Tufte Per Arne. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 
Liber AB. 
 
Keynes, John Maynard. 1931. Essays in Persuasion. London: Macmillan. 
 
Lindell, Eva. 2015. Framtidens arbetsmarknad - en teoretisk kunskapsöversikt. Samhällskontraktet. 
 
Lindell, Eva. 2015. Framtidens arbetsmarknad i massmedia. Samhällskontraktet. 
 
Lindblad Sverker, Pettersson Daniel, Popkewitz Thomas S. 2015. International comparisons of school 
results - a systematic review of research on large scale assassment in education. Vetenskapsrådet. 
 



 
 

28 

Olsson, Ulf. 1999. Drömmen om den hälsosamma medborgaren: folkuppfostran och och 
hälsoupplysning. Stockholm: Carlsson bokförlag. 
 
Savickas Mark L. 2008. “Helping people choose jobs: A history of the guidance profession” 
Northeastern Ohio Universities College of Medicine, USA. 
 
Schön, Lennart. 2012. En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel. 
Tredje upplagan. Stockholm: SNS/Studentlitteratur. 
 
SOU 2015:91. Digitaliseringskommissionen. Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för 
framtiden: slutbetänkande. 
 
Stiftelsen för Strategisk Forskning. 2014. Vartannat jobb automatiseras inom 20 år – utmaningar för 
Sverige. SSF-rapport nr 18. Stockholm: Stiftelsen för Strategisk Forskning. 
 
Stiftelsen för Strategisk Forskning 2015. De nya jobben i automatiseringens tidevarv. SSF-rapport nr. 
20. Stockholm: Stiftelsen för Strategisk Forskning. 
 
Widén, Pär. 2015. Kvalitativ textanalys. I Andreas Fejes och Robert Thornberg (red.). Handbok i 
kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB. 
 
Winther Jörgensen Marianne, Phillips Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
World Economic Forum. 2016. The Future of Jobs - Employment, Skills and Workforce Strategy for 
the Fourth Industrial Revolution, http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/, hämtad: 2016-03-29 
 
Fotnoter 
http://ebusiness.mit.edu/erik/ (2016-05-19) 
http://kreicbergs.se (2016-03-04) 

http://frittnaringsliv.se (2016-05-19) 

http://stratresearch.se/om-ssf/ (2016-03-02) 
http://stratresearch.se/om-ssf/ssfs-bakgrund/ (2016-03-02) 

http://www.andrewmcafee.org/about/ (2016-05-19) 
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Prognoser/Intervjuundersokningen.html 
(2016-02-25) 
http://www.foretagarna.se/Om-Foretagarna/Om-Foretagarna/Foretagarna-pa-en-minut/ (2016-05-19) 
http://www.foretagsklimat.se/om (2016-05-19) 
http://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet/2.2049/projekt/framtidens-arbetsmarknad-
1.75753 (2016-02-26) 
http://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet/om/vision-och-mal-1.3295 (2016-02-26) 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/institution (2016-06-02)  
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/people/453 (2016-05-19) 
http://www.reforminstitutet.se (2016-03-02) 

http://www.robots.ox.ac.uk/~mosb/ (2016-05-19) 
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/ (2016-05-19) 
https://www.ted.com (2016-05-19) 



 
 

29 

https://www.weforum.org/about/what-makes-us-unique (2016-03-29) 
 
Radioprogram 
P4 Malmöhus. 2015. Elever får prata jobb och framtid [radioprogram] Producent: Malin Thelin, 
Sveriges Radio, 1 maj. 
 
Tidningsartiklar 

Bergström Andreas, Roine Jesper. 2016. Automatisering har inte lett till utslagning av arbetskraft. 

Dagens Nyheter, 22 maj. 

Blix, Mårten. 2015. Så klarar vi jobben när automatiseringen kommer. Dagens Nyheter, 10 december. 

Fölster, Stefan. 2015. Automatiseringen har tagit bort 450 000 jobb på fem år. Dagens Nyheter, 17 

april. 

Fölster, Stefan. 2013. S arbetslöshetsmål är en hägring. Svenska Dagbladet, 6 april. 

Fölster Stefan, Felländer Anna. 2016. Det digitala paradigmet kräver ny ekonomisk politik. Dagens 

Nyheter, 8 maj. 

Karlsson, Gunnar, Schwarts, Jonas A., Crawfors Alexander, Lundell, Forsberg, Fanny, Pargman, 

Daniel, Ödling, Per. 2015. Vad händer när jobben försvinner? Svenska Dagbladet SvD, 20 april 

Svenska Dagbladet. 2015. Tekniken tog 450 000 jobb på fem år. Svenska Dagbladet, 17 april. 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


