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lanserade då Work 4.0” som presenterade 
viktig input för en bredare samhällsdebatt 
om hur vi kan skapa kvalitativa arbetstill-
fällen i den digitala eran.

Christian Kellermann
Christian Kellermann är assisterande  
professor och undervisar i ekonomi och  
digitalisering vid ”University of Applied 
Science” i Berlin. Han var tidigare VD för 
”Institute for the History and Future of 
Work in Germany” (IGZA). Han har sär-
skilt publicerat sig om Artificiell intelli-
gens (AI) och dess påverkan på framtidens  
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lönsamhet och regleringar      10

4. Ökad polarisering på arbetsmarknaden     14
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1. Inledning
Digitaliseringen gör att arbetslivet förändras allt snabbare. Även om 
arbetet alltid är underkastat förändringar finns det särskilda period- 
er då förändringarna har ett snabbare förlopp. Införandet av nya 
teknologier har ofta en viktig roll i denna process, men alltid i en 
kontext och i växelverkan med andra samhälleliga och kulturella 
förändringar och faktorer. Digitaliseringen måste därför granskas  
utifrån en kontext som inbegriper nya globaliseringsformer,  
demografiska utvecklingslinjer, förändringar på bildningens om-
råde och inte minst förändringar vad gäller värderingar bland de  
arbetande människorna.

Under rubriken ”artificiell intelligens” (AI) tas ett kvalitativt nytt 
teknologiskt steg då specifika digitala tekniker introduceras både 
på arbetets område och allmänt i samhället. AI är ett samlings- 
begrepp för algoritmer som kan bearbeta stora mängder data och 
som i viss mån är kapabla till lärande och självständigt förmår utveck-
la komplexa lösningar. AI har en förmåga till självoptimering och  
kännetecknas av en immanent komplexitet och av icketransparen-
ta sätt att nå fram till lösningar (”Black Box”). Detta skiljer AI från 
tidigare använda verktyg, inklusive digitala sådana. På företagsnivå 
kan AI-system användas för att organisera, styra och kontrollera  
arbetet. De kan också användas för att upprätta självorganiserande 
och självoptimerande strukturer för handel- och arbetsrelationer, till 
exempel i form av arbetsplattformar. På så sätt leder användandet av 
AI-system i arbetslivet till kvalitativa och kvantitativa förändringar 
som också kräver en förändring av det regulativa ramverket och av 
relationerna mellan arbetsmarknadens parter.

Särskilt på den makroekonomiska, företagsövergripande och 
kollektiva nivån uppstår vid sidan av frågan om arbetets nya 
kvaliteter också frågan om kvantitativa sysselsättningseffekter om AI 
och andra digitala teknologier skulle komma att allt mera införas i 
företagsvärlden – vilket vi bör utgå ifrån. Diskussionen om möjliga 
effekter på sysselsättningsgraden inte bara i Tyskland utan i många 
länder, är emellertid mycket splittrad. Prognoserna vad gäller effek-
ter på sysselsättningen varierar kraftigt, vilket har att göra med de 
olika perspektiven på användandet av AI och dess potentialer.

Vi vill i denna text lyfta fram de centrala dimensionerna i en  
arbetsorienterad värdering av utvecklingen av digitala teknologi-
er i allmänhet och AI i synnerhet, med fokus på hur införandet av 
AI påverkar det digitala arbetssamhället. Syftet är att därigenom få 
till stånd en avgränsning av de områden som måste genomlysas i en  
helhetsbedömning av denna tekniks följder. 

Den första dimensionen rör tekniken som sådan, alltså den tekni-
ska och ekonomiska potentialen. AI är en del av digitaliseringen 
och det går inte alltid att på något enkelt sätt skilja dem åt. Vi börjar 
därför med en granskning av utvecklingen av AI och de teknologiska 
gränserna för dess användbarhet för att tydliggöra dessa innan vi går 
vidare med en analys utifrån arbetslivets kontext.

Den andra dimensionen har att göra med arbetsplatsen. Hur  



| 7

används AI i praktiken och vilka politiska och organisatoriska förändringar 
kan detta innebära för arbetslivet? 

Den tredje dimensionen är den makroekonomiska. Leder potentialen för 
automatisering till teknologiskt betingad arbetslöshet, eller leder AI till 
ökad tillväxt och allmän sysselsättning på en högre nivå? Kommer inför- 
andet av AI leda till en skärpning av den polarisering som inleddes redan 
med de första vågorna av automatisering och digitalisering? 

Dessa tre dimensioner menar vi är grundläggande för de avgränsningar  
som behöver göras för att kunna bedöma teknikens följder i ljuset av den 
fortsatta digitaliseringen. I det sista avsnittet tar vi upp vad detta kan  
innebära på ett antal politiska områden.
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2. AI och de teknologiska gränserna  
för dess användbarhet
Artificiell intelligens har blivit möjligt att utveckla genom en kombina-
tion av högeffektiv hårdvara, stora datamängder (”Big Data”) och maskin-
lärande (baserat på algoritmer). Begreppet artificiell intelligens myntades 
redan på 1950-talet, men de idag aktuella processerna är något som ut-
vecklats först under de senaste decennierna. Utvecklingen har skett både 
på hårdvaruområdet (allt mindre och snabbare processorer och därmed 
ökad prestanda) och på mjukvaruområdet (allt bättre algoritmer). Vad 
gäller tillämpning överskrider AI tidigare former för maskinell informa-
tionsbearbetning i det att signifikant komplexare omgivningar och proces-
ser blivit analyserbara och styrbara genom databehandling. Utvecklingen 
på områdena lagringsteknik, datorprestanda och processorhastighet utgör 
i detta avseende ett kvalitativt steg från en tidigare övervägande teoretiskt 
inriktad till en tillämpningsorienterad AI.

Trots de många (populärkulturella) debattinläggen om så kallad ”Gen-
eral Purpose AI”, så stöter AI ständigt emot gränser när det kommer till 
autonom förståelse och begripande, alltså en typ av intelligens som går 
utöver mönsterigenkänning. Även helt triviala sammanhang kan snabbt 
bli för mycket för ett AI-system. Framför allt det enorma antalet kombi-
nationsmöjligheter för data leder även vid överskådliga datamängder 
snabbt till ohanterbara storleksordningar. Dessa storleksfenomen när det 
gäller data går att hantera endast med hjälp av heuristik och beräkning av  
sannolikheter. Det betyder att resultat från sådana processer visserligen  
kan vara tillräckligt bra för att överträffa en människas förmåga; de är  
emellertid inte perfekta och inrymmer alltid en kvarvarande osäkerhet. 
Detta strider inte på något principiellt sätt emot intelligent handlande, 
eftersom även mänskligt handlande i regel sker mot bakgrund av ett 
osäkert, alltså icke-fullständigt, informationsläge. I praktiken leder detta 
emellertid till en begränsad tillämpning av enskilda AI-system.

Osäkerhet är också en faktor i varje prognos om hur AI kommer att  
vidareutvecklas, vilket inte hindrar vissa från att in blanco tillskriva AI en 
mycket stor potential för arbetslivet. I dagens situation är verkliga tillämp-
ningar av AI i de flesta branscher något som används mycket avgränsat, 
trots diverse framtidsprojektioner – bred användning är sällsynt eller del-
vis experimentellt. Vi ska i det följande ta upp utvecklingen av konkreta 
tillämpningsområden för AI under de senaste åren för att kunna göra en 
första avgränsning vad gäller den aktuella praktiska potentialen för denna 
teknik.

Ett relativt välutvecklat, väsentligt fält där AI används på många olika 
produktionsområden är det maskinella lärandet. AI i form av maskinellt 
lärande kan användas i verksamheter för att göra två övergripande upp- 
gifter lättare att hantera: (1) att få syn på händelser på högre nivå och 
därmed utveckla en mer abstrakt kunskap om jämförbara situationer 
(mönsterigenkänning) och (2) att bearbeta extremt stora datamängder. 
Det maskinella lärandet innebär att man går utöver utantillinlärning 
(dvs. lagring), att man kan göra slutledningar och generaliseringar utifrån 
exempel och iakttagelser, och att man kan överföra lösningsförslag mellan 
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olika situationer. Typiska användningsområden är målinriktad reklam 
och marknadföring med viss precision, logistik, förebyggande underhåll, 
hantering av kundrelationer och annan HR-analys. Till exempel kan man 
automatiskt producera förslag om liknande erbjudanden utifrån köp- och 
sökbeteende och andra användardata från olika plattformar. Distributions-
fasen i värdekedjan (reklam, internet, kundrelationer) och det maskinella 
lärandet är därför (och av andra skäl) ömsesidigt beroende av varandra.

I många andra sammanhang utgör AI emellertid en teknologisk gräns 
för digitaliseringen av företags- och arbetsvärlden. För tillfället finns det 
ett påtagligt glapp mellan vilken potential man tillskriver denna teknologi 
och det konkreta användandet av AI på arbetsplatserna. Trots detta kan 
man anta att AI – och därmed sammanhängande mindre ”intelligenta” for-
mer av digitalisering – i allt större grad och på ett grundläggande sätt kom-
mer att förändra arbetslivet (och delvis redan gjort detta). Utvecklings- och 
tillämpningspotentialen vad gäller möjligheterna att beräkna processer i 
arbetssammanhang såsom produktion, tjänster, förvaltning och lantbruk 
är uppenbar. Precisionsgraden i sådana förutsägelser lider emellertid dels 
av att AI som sådant är svårgripbart och därmed svårmätbart, dels av att 
många företags- och arbetsprocesser i vilka AI potentiellt skulle kunna in-
tegreras också är svårgripbara och svårmätbara och därför svåra att formali-
sera.

Trots den livliga diskussionen om AI:s potential att i grunden förändra 
vårt samhälle och då särskilt arbetslivet, så är de konkreta effekterna av AI 
i arbetets värld fortfarande i alltför liten grad undersökta, och diskursen i 
frågan är ofta anekdotisk. Vissa av dessa anekdoter utgår ifrån det mål som 
vissa AI-utvecklare har att helt mekanisera den mänskliga intelligensen – 
något som för vissa framstår som ett ambitiöst, eftersträvansvärt mål, medan 
det för andra framstår som mer ambivalent eller som en dystopisk framtids- 
vision. AI- och robotikpionjären Nils Nilsson har formulerat detta mål 
som ”en fullständig automatisering av det ekonomiskt relevanta arbetet” 
(Nilsson 2005: 69). Han har föreslagit ett ”Employment Test” för att mäta 
hur stor andel av det mänskliga arbetet som ett AI-system skulle kunna utföra på 
ett acceptabelt sätt. Tanken är att man skulle låta AI-system genomgå sam-
ma kvalifikationstester som människor för olika uppdrag. De existerande  
versionerna av sådana tester visar att AI blivit allt mer konkurrenskraftigt 
när det gäller kunskapsyrken och införts allt mer i företagsvärlden (Webb 
2019; Muro et al. 2019).

Dessa och andra tester har emellertid en hel räcka metodiska begräns- 
ningar som starkt minskar deras användbarhet. Framför allt definieras 
de aktuella sysslorna schablonartat så att alltför mycket faller bort i jäm-
förelsen mellan människor och AI. Därtill kommer att inte allt tillämpas  
i företagsvärlden bara för att det vore tekniskt möjligt. Införandet av  
tekniska innovationer i det praktiska arbetet, även på AI-teknikens om-
råde, är underkastat specifika överväganden och reella inskränkningar.  
I nästa avsnitt gör vi därför en systematisk analys av det möjliga införan-
det av AI (och gränserna för detta) på konkreta arbetsplatser. Detta är ett  
viktigt steg mot en differentierad förståelse av hur AI som införs i arbets- 
livet används i praktiken, och i vilken utsträckning det handlar om att  
ersätta arbete (avsnitt 4).
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3. Införande av AI i företag betraktat utifrån 
aspekterna lönsamhet och regleringar
Om och i vilken utsträckning AI verkligen införs på ett företag är av- 
hängigt ett antal faktorer. Vad AI:n tekniskt förmår är den första. Vad 
AI:n får lov att göra, alltså vilka de regulatoriska rambetingelserna är och 
därmed frågan om under vilka betingelser och för vilka uppgifter AI får lov 
att användas, är den andra. Till denna andra fråga hör inte endast etiska 
och regulatoriska inskränkningar, utan också frågan om i vilken mån AI 
alls låter sig integreras i verksamhetens produktions- och arbetsprocesser, 
alltså dess ”integrationspotential”. Dessa två faktorer fungerar som ram 
för den företagsekonomiska bedömningen om en investering i AI verkli-
gen lönar sig i det enskilda fallet. Frågan om hur den företagsekonomiska 
kalkylen om kostnader och intäkter ser ut i det enskilda fallet, är särskilt 
svår att överblicka. Beslutet om huruvida AI verkligen ska införas i ett före-
tag beror alltså på vad AI kan göra, vad AI får göra och vad AI konkret 
bidrar med för företaget.

I många företagssammanhang är det av flera skäl svårt att uppskatta 
vad investeringar i AI verkligen kommer att betyda för produktions- och  
arbetsprocessen, och om det kan leda till ett uppnående av de efter- 
strävade produktivitetsförbättringarna. Mot bakgrund av det faktum att 
både teknologin som sådan och tillämpningen av den förändras, är dessa 
beslut förmodligen svåra att ta för de flesta företag. Hastigheten liksom 
omfattningen av AI:s vidareutveckling under de kommande åren är en  
öppen fråga. Även vad gäller enskilda tillämpningar är det svårt att upp- 
skatta hur snabbt företagen kommer att anpassa sig till de möjliga tillämp-
ningarna av AI och hur länge de väljer att avvakta. Utöver detta är det reg-
ulativa ramverket en faktor som förändras mycket snabbt, inte minst med 
tanke på att det på många områden fortfarande är i sin begynnelse. Slut- 
ligen är det svårt att bedöma om teknologin med framgång kan integreras i 
ett företags arbetsorganisation och därmed om produktionsprocessen eller 
utförandet av tjänsterna i sin helhet verkligen förbättras. Detta hänger nära 
samman med ”mjuka” faktorer, alltså frågan om interaktionen mellan AI 
och människor (anställda, kunder, etc.) fungerar väl och är tillräckligt pro-
duktiv. Fungerar inte detta, måste man räkna med möjligheten också av 
negativa effekter vid införandet av AI.

Det är detta spänningsförhållande mellan teknologiskt rörliga gränser, 
oklara regulativa ramar och tveksamheter vad gäller funktionalitet ute i 
verksamheterna, som sammantaget gör att de företagsekonomiska inves-
teringsbesluten är osäkra. Om man ändå tar ett positivt beslut och gör 
en investering i AI, så motiveras detta kanske lika mycket av en allmän 
teknikoptimism, en önskan att framstå som en ”front-runner”, eller av att 
man följer de framtidsprognoser som ges av ofta överdrivet optimistiska 
teknikkonsulter. Därför kan man inte utesluta att det kan förekomma också 
kostsamma misslyckade investeringar (såsom på 1970- och 1980-talet med 
den misslyckade satsningen på Computer Integrated Manufacturing, kallat 
”CIM”). Omvänt kan det bli så att man inte fullt ut drar nytta av AI:s pro-
duktiva potential, dels på grund av osäkerheten, dels på grund av en all-
män skepsis. I båda fallen kan en välgrundad diskussion och en bedöm- 
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ning av AI-teknologins konsekvenser bidra till att minska osäkerheten för de  
företagsekonomiska besluten.

Vilka effekter kan vi förvänta oss att AI-användande får i arbetsvärlden 
generellt och på de konkreta arbetsplatserna? På vilka områden spelar AI 
en roll eller kunde spela en roll?  Dessa frågor är relevanta inte minst om 
man tar i beaktande att införandet av AI dels kan komma att påverka den 
företagsmässiga funktionaliteten – både ”arbetets funktionalitet” och de 
kvalitativa betingelserna – dels kan leda till förskjutningar av maktbalans- 
en på arbetsmarknaden och på de enskilda företagen.

Utifrån dagens (kvalitativa) analyser av potentialen kan man förvänta 
sig att ett införande av AI framför allt kommer att ha effekter på kognitiva 
rutinuppgifter, varvid ”rutin” med tanke på allt bättre AI-förmågor måste 
definieras mycket brett (mer om detta i avsnitt 4). Redan idag innefattar 
det bland annat bearbetandet av standardfall, till exempel på finans- och 
och försäkringsområdet, i sjukvårds- och hälsosystem, liksom på många  
juridiska områden. Här spelar AI inte bara en roll för dataanalyser, diagnoser 
och prognoser, utan också för forskningen. I diskussionen om mönster- 
igenkänning på medicinens område har det emellertid visat sig att ett full-
ständigt ersättande av mänskliga beslut (ännu) inte är möjligt, utan att  
mycket talar för att AI – åtminstone i känsliga fall och i gränsområden – 
främst kommer att användas som hjälpsystem.

Ett annat fält där AI kan komma att införas, men där gränserna för använ-
dandet också tydligt visats, är rådgivande och omsorgsgivande tjänster där 
människan står i centrum. Förekomsten av robotar, som ofta uppfattas som 
fysiska utförare styrda av AI, fungerar inte sällan som mått på digitalisering 
och automatisering i fabriker och tjänsteföretag, och används som grund-
val för förståelsen av effekterna på arbete och sysselsättning (se till exempel 
Dauth et al. 2017; Bessen 2018). AI kan redan idag användas för att styra 
robotsystem som teoretiskt skulle kunna utföra ett stort antal assistans- 
uppgifter i ett företag eller ett hushåll. Utvecklingen av allt bättre bildigen-
känning, sensorer och ställdon (så kallade aktuatorer) möjliggör utföran-
det av allt fler människonära uppgifter. Trots det blir det framför allt på 
tjänsteområdet allt tydligare att känsliga beslut och emotionella uppgifter 
även fortsatt i hög grad kommer att hanteras av människor. För det första 
eftersom AI:n inte kan utveckla några mänskliga emotioner (simuleringar 
är möjliga men är än så länge kvalitativt bara mycket begränsat jämförbara 
med mänskliga emotionella uttryck). För det andra eftersom människan 
som emotionellt väsen har lättare att acceptera känslig information om sig 
själv när den kommer ifrån människor och inte bara ifrån en maskin. På 
de områden där bedömingen av försäkringsärenden sker helautomatiskt, 
så sköts kommunikationen i de fall det blir avslag i regel fortfarande av 
människor. Sammantaget måste vi utgå ifrån att aktiviteter som förutsätter 
emotionell intelligens och empati, liksom sådana som kräver etiska ställ- 
ningstaganden, för överskådlig framtid helt eller delvis kommer att förbli 
förbehållna människor.

De konkreta beslut som tas om att i praktiken använda AI på företagen  
och på arbetsplatserna kan komma att ha kvantitativa effekter på syssel- 
sättningen i ett företag, en bransch, en sektor och i förlängningen på 
makroekonomisk nivå. I nästa avsnitt tar vi upp olika kvantitativa  
sysselsättningseffekter som följer av olika antaganden. Vår slutsats är att 
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varken scenariot med en omfattande teknologiskt motiverad arbetslöshet 
eller scenariot med en nytt Pareto-optimum är särskilt trovärdigt. Däre-
mot menar vi att AI och digitalisering kommer att leda till en allt starkare  
polarisering vad gäller arbete, sysselsättning, inkomst och status om de  
införs i arbetsvärlden på ett oreglerat sätt.
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4. Ökad polarisering på arbetsmarknaden 
Diskussionen om kvantitativa sysselsättningseffekter som en följd av in-
förandet av digitala teknologier har redan pågått ett antal år. Flera omtalade 
studier har kommit fram till resultatet att digitaliseringen av arbetsvärlden 
kommer att leda till betydande sociala motsättningar i form av förlust av 
arbetstillfällen. Detta gäller också – och särskilt – AI och ett ökat införande 
av system för maskininlärning.

Metodologiskt utgår sådana resultat oftast ifrån en analys av yrkesprofiler 
i arbetsmarknadsstatistiken kombinerat med en uppskattning av teknik-
potentialen som gjorts av AI-utvecklare, eller genom en analys av patent- 
ansökningar. Utifrån detta material hävdar man så att bortåt hälften av av 
alla jobb kan komma att bortrationaliseras under de kommande två decen-
nierna, genom digitaliseringen och framför allt genom AI. Särskilt hotade 
är yrken inom transport, logistik och produktion, men också en del inom 
tjänstesektorn. Låg- och medelinkomsttagare drabbas hårdast av dessa 
försvinnande arbetstillfällen, varför den digitaliseringsdrivna teknologis-
ka arbetslösheten också kan antas driva på polariseringen. Maskinlärande 
och mobil (lättvikts-) robotik sägs dock kunna hantera inte bara manuel-
la rutinsysslor, utan också kognitiva uppgifter utan fasta parametrar, och 
därmed också leda till förändringar för medel- och höginkomsttagare 
(Frey/Osborne 2013; 2017; Muro et al. 2019).

I princip råder konsensus om att digitaliseringen har potential att ersät-
ta arbete. Frågan är bara hur stor denna potential är och vilka motkrafter 
som kan komma att spela in. Om man utgår ifrån en omstrukturering av  
arbetsmarknaden och drar av de mildrande effekterna, får man det som 
kallas en ”nettokalkyl” för samhället som helhet (Arntz et al. 2017; Arntz et 
al. 2018; Dauth et al. 2017; Fuchs et al. 2018). Arbetstillfällen eller specifi-
ka arbetsuppgifter som faller bort genom digitaliseringen ska vägas emot 
mot nya arbetstillfällen på andra områden. Ökad produktivitet till följd 
av digitaliseringen har dessutom makroekonomiska effekter vad gäller 
konkurrens, värdeskapande och i slutänden också vad gäller sysselsättning 
(McKinsey Global Institute 2018; World Economic Forum 2018).

Ett vanligt antagande i scenarier om teknologisk arbetslöshet är att det 
framför allt är enkla arbetsuppgifter som är automatiserbara. Ju högre  
andel av en arbetsuppgift som är rutinmässig, desto större är utbytbar-
hetspotentialen. Fördjupad forskning har emellertid tydligt visat att vad 
som betraktas som rutin skiljer sig avsevärt, för även de enklaste rutin- 
sysslorna är inbäddade i arbetsprocesser och arbetsorganisationer som inte 
utan vidare kan brytas isär och omstruktureras. En del enkla rutinsysslor 
är också värdefulla just för att man under utförandet använder sig av erfar-
enhetskunskap som är svår att formalisera och överföra – något som AI än 
så länge inte tillräckligt kunnat efterlikna. Att begreppsliggöra rutinarbetet 
på ett statiskt sätt, alltså isolerat och utifrån det som är isolerbart, gör det 
således ofta inte rättvisa, vilket leder till en överskattning av vad som är  
realistiskt att föränta sig att AI ska kunna klara av. Människors arbets-
förmåga måste framför allt betraktas kvalitativt och i sitt sammanhang, för 
den omfattar ett brett spektrum (Pfeiffer/Suphan 2015). Kunskap som inte 
är formaliserad, så kallad ”tyst kunskap” (Autor 2015) är något som går 
utöver formella kvalifikationer och omfattar alla mänskliga sinnen såsom  
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intuition, magkänsla och emotioner – den består av ett slags allmänkänne-
dom, common sense, alltså just den förståelsenivå som AI och maskin- 
lärandet i nuläget är mycket långt ifrån att kunna efterlikna. Mäter man 
arbetsförmåga utifrån en sådan förståelse (i den mån detta alls är möjligt), 
så inser man snart att pendeln ännu inte svängt över till AI-sidan, utan AI 
fortfarande har långt kvar innan den kan mäta sig ens med en människas 
enklare informella förmågor.

Den binära uppdelningen mellan rutinmässiga och icke rutinmässiga  
arbetsuppgifter är alltså för ytlig och upphöjer i förtid de digitala  
teknologierna inklusive AI som verktyg till något som kan ersätta 
människor. Med detta sagt finns det emellertid också exempel på ökad 
effektivitet vad gäller existerande processer och arbetsorganisationer. 
Förarlösa transportsystem, kollaborativa robotar (”cobots”), smarta 
glasögon, friformsframställning och 3D-skrivare, digitala semiautonoma 
hjälpsystem, affärssystem för resursplanering, digitala tvillingar och myck-
et annat är i stigande grad inslag i arbetsdelningen på och mellan företagen. 
Dessa har omfattande effekter på enskilda arbetsplatser, och åtföljs i många 
fall av en intensivering av arbetsprocesser och en förhöjd arbetsbelastning 
(Dispan/Schwarz-Kocher 2018). Vid sidan av de kvalitativa aspekterna 
av dessa förändringar av arbetet leder detta också till möjliga kvantitati-
va förändringar. Men om man utfrån detta drar omedelbara slutsatser om 
konkreta (negativa) kvantitativa effekter på sysselsättningen, så missar 
man den komplexitet som präglar även rutinmässiga arbetsuppgifter.

Denna syn på substitutionspotentialen leder också till kvantitativa 
förväntningar vad gäller sysselsättning. Intensiveringen av arbetsproces-
serna hänger nämligen samman med en tillväxt vad gäller produktivitet 
– i varje fall till den maxgräns som den individuella ”utbrändhetsgränsen” 
utgör. Digitalisering och införande av AI innebär investeringar, men in-
vesteringar kan antingen innebära ökad eller minskad sysselsättning. I ett  
optimistiskt scenario leder införandet av digital teknik till en teknolo-
gisk uppdatering och till en förändring av kapitalsammansättningen i ett 
företag. Den ökande sysselsättningen betraktas då på makroekonomisk 
nivå som en följd av den ökade efterfrågan på en bestämd typ av kapital. 
Ökningen av efterfrågan på produkter från branscher som tillhandahåller 
input för denna typ av kapital leder till ökad sysselsättningsgrad i ekonomin 
som helhet.

Utöver detta förändrar investeringarna i digitaliseringstekniker ett före-
tags kostnadsstruktur och därmed den relativa konkurrensförmågan. Före-
tag som sänker sina kostnader genom digitalisering kan sänka sina priser 
och på motsvarande sätt höja efterfrågan på sina produkter och tjänster 
(om man förutsätter en konstant efterfrågan från andra delar av ekonomin) 
(Arntz et al. 2018). Som en konsekvens ökar output från de företag som  
investerar och det uppstår i dessa företag nya intäkter i form av löner,  
vinster och kapitalinkomster. Avgörande för detta scenario är konkur-
renseffekterna liksom uppdelningen av avkastningen i kapital- och arbets- 
inkomster. Den stigande produktiviteten sänker produktionskostnaderna 
för de automatiserade arbetsuppgifterna, något som leder till ökad vinst 
och/eller till en ökad efterfrågan på arbete på icke-automatiserade om-
råden. I simuleringar kan man se att detta makroekonomiskt ofta leder till 
en långsiktig ökning av efterfrågan på arbetskraft (Fuchs et al. 2018).



Om man granskar dessa och liknande beräkningar kan man se att en  
viktig faktor för dem är överspillningseffekterna från en sektor till en  
annan. Detta innebär emellertid att man gör ett antal antaganden som  
sällan uppmärksammas. Här hopar sig problemen: Stiger kapitalets  
produktivitet i relation till arbetet, är teknologisk innovation i grunden 
arbetsbesparande och är det inte snarast osannolikt att ökad produktivi-
tet leder till ökade genomsnittslöner? Om arbete ersätts genom teknik i 
snabbare takt än det skapas nytt arbete, så ersätter teknik arbete utan att 
detta behöver leda till en ökad efterfrågan på arbete inom andra sektorer. 
Digitaliseringsbesluten är för det enskilda företaget när det kommer till 
kritan en konsevens av en kalkyl som tar upp de relativa kostnaderna för 
alla de nödvändiga produktionsfaktorerna. Därför är det inte osannolikt 
att digitaliseringen snarare medför sjunkande genomsnittslöner, eftersom 
substitutionseffekten leder till sjunkande efterfrågan på arbete (Acemoglu/
Restrepo 2018). Resultatet blir då först och främst en ökande ojämlikhet 
på arbetsmarknaden och i makroekonomin (Korinek/Stiglitz 2017). I detta 
sammanhang blir det också tydligt att det finns ett behov av nya regleringar 
eller en omfördelning av innovationsvinsterna, eftersom det samlade resul-
tatet av den teknologiska innovationen annars kan bli sämre för samhället 
som helhet än vad situationen var före innovationerna (Acemoglu 2019).

Även om högre löner som en följd av en digitalisering av en bransch eller 
av ekonomin som helhet kan vara en realitet, så innebär detta inte att den 
potentiella köpkraften realiseras i nya faktiska köpaktiviteter – på samma 
eller andra områden av ekonomin. Mycket är avhängigt andra faktorer, till 
exempel hur digitaliseringen strukturerar efterfrågan på nya sätt (genom 
nya köpmönster etc.), om hög- eller låginkomsttagare vinner på den och 
vilken sparkvot som för tillfället är rådande i en viss ekonomisk sektor.  
Hittills har man kunnat belägga empiriskt hur högkvalificerat arbete  
vinner på digitaliseringen framför allt genom att de mänskliga sysslor-
na komplementeras. Här finns det en elastisk efterfrågan på de produkter 
och tjänster som är relevanta för denna arbetskraft; det finns emellertid 
också ett oelastiskt arbetskraftsutbud på dessa områden (brist på arbets- 
kraft med rätt utbildning). Bilden ser annorlunda ut vad gäller sysslor med 
lägre kvalifikationskrav. Just efterfrågan vad gäller manuella sysslor är  
relativt oelastisk vad gäller pris: Om priset sjunker på manuella sysslor  
genom digitaliseringen, så stiger efterfrågan inte i samma utsträckning. Vi 
ser redan förstadierna till en ”polarisering 4.0” (jfr Autor et al. 2017; Autor/ 
Salomons 2017).

Den av många aktörer förutsatta automatiska kopplingen mellan  
digitalisering, produktivitetsökningar och en ökande (makroekonomisk) 
efterfrågan på arbete är med andra ord mycket osäker. Om digitaliseringen 
och det ökande införandet av AI kommer att leda till positiva eller negati-
va effekter på arbete och sysselsättning är fortfarande i mycket en öppen 
fråga. Mycket hänger på vilka vägval som görs och vilka regleringsramar 
som införs. En laissez-faire-politik är inte någon bra väg in i ett digitaliser-
at arbetssamhälle. Tvärtom: en okontrollerad digitalisering med AI som  
spjutspets riskerar att knuffa vårt arbetssamhälle ur den rådande ”jämvik-
ten” och leda till (alltför) få vinnare och (alltför) många förlorare. 
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5. Avgränsningar för en helhetsbedömning 
av teknikens följder
Den grundläggande frågan om vi i framtiden alls behöver eller bör  
arbeta kan för tillfället lämnas därhän. Teknologiskt motiverad arbetslös- 
het som ett potentiellt omfattande och långsiktigt scenario är framför allt 
ett narrativ som kommer ifrån teknikutvecklarna själva, liksom narrativet 
om ett nytt Pareto-optimum vad gäller arbete och sysselsättning. Om man 
ska bygga upp tydliga ramar för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt  
balanserat arbetssamhälles konturer under en så starkt dynamisk process 
som digitaliseringen, räcker det emellertid inte att en gång för alla ut- 
värdera införandet av teknologin och finjustera de regulativa åtgärder-
na. Den fortsatt snabba utvecklingen av de digitala kärnteknologierna, 
med AI och maskinlärande som spjutspetstekniker, kräver en kontinuerlig 
och övergripande granskning av arbetets och teknikens socioekonomiska  
dimensioner (Kellermann/Obermauer 2020).

Som nämndes inledningsvis måste man först fastställa vilka de relevanta 
dimensionerna för en sådan bedömning är. Detta är svårare än det kan se 
ut vid en första anblick, eftersom utvecklingsförloppen – inom teknolo-
gi, företag, makroekonomi – är starkt dynamiska. Att göra en bedömning 
av den dimension vi först tog upp – tekniken och prognoserna om dess  
potential – är svårt eller omöjligt, även för de som arbetar med att utveckla 
AI. Vad gäller både mjukvara och hårdvara så stöter man ständigt på hårda 
gränser för en vidareutveckling. En utveckling som överskrider dessa gräns-
er är inte omöjlig, men det är liksom tidigare ett wildcard, och i bakgrund-
en utvecklas samtidigt detaljlösningar för mycket olikartade områden och  
arbetskontexter. Det går samtidigt inte att utesluta att dessa många  
enskilda intelligenser kan bli till en enda AI som i allt större utsträckning 
förmår det som man föresatte sig i begynnelsen, nämligen att utveckla ett 
slags General Purpose Intelligence (Russell 2019) – men detta är än så länge 
ett tämligen osannolikt scenario.

Det gäller alltså att (ur samhällsperspektiv) kontinuerligt och mycket 
noga granska den teknologiska utvecklingen. En offentlig, oberoende 
översyn av teknikens följder, både vad gäller enskilda tillämpning-
ar och samhälleliga effekter, är en väsentlig grundförutsättning för att  
kunna utvärdera såväl teknikens potential som möjliga samhälleliga  
effekter. Det ”AI-observatorium” som sjösatts av det tyska Departementet 
för arbetsmarknad och sociala frågor är ett viktigt steg i rätt riktning.

Vid sidan av de teknologiska framstegen måste de löpande trans- 
formationerna av arbetslivet, vad gäller både branscher och enskilda  
arbetsplatser, liksom deras kontexter, granskas kontinuerligt.

Välgjorda utvärderingar av införandet av AI i arbetskontexten är än så 
länge sällsynta, både i Tyskland och i andra europeiska länder. Ett undan-
tag är det forskningsprojekt om införande av Watson-AI hos IBM-kunder 
som gjorts på uppdrag av det amerikanska IT-företaget IBM och det 
tyska tjänstemannafacket ver.di (IBM 2019). I detta projekt undersöker 
man vilka konkreta effekter införandet av AI har på olika sysslor på  
tjänsteområdet.

För att åstadkomma en bred utvärdering av teknikens följder med fokus 
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på arbetslivet är det nödvändigt att man kategoriserar och kontinuerligt 
följer upp de olika formerna för införande av AI i arbetets kontext. 
Därvid handlar det inte primärt om de tekniska skillnaderna mellan olika 
AI-system eller hur tekniskt mogna de är, utan om den roll som AI spelar 
eller skulle kunna spela för företagen. Utifrån vilken roll som är relevant 
följer olikartade krav vad gäller regleringar och transparens för AI, liksom 
olika rambetingelser för medarbetares och deras företrädares deltagande 
och befogenheter inom företaget.

För en sådan typ av utvärdering av teknikföljder krävs lämpliga katego-
riseringar och verktyg som kan användas både inom ett enskilt företag och 
företagsövergripande. En sådan kategorisering kan ta sin utgångspunkt  
i nedanstående två dimensioner av AI-användande på arbetsplatsen, 
och upprätta en första matris över de arbetsorganisatoriska följderna av  
införandet av AI på företag (Albrecht 2020). 

För det första bör man göra en ”horisontell” differentiering utifrån om 
AI:n används som verktyg som understödjer eller ersätter de anställ-
das arbete (A) respektive om den används som ett instrument för att 
styra eller ersätta personalen (B). Exempel på kategori A är så kallade  
chatbots som används för kommunikation med kunder eller för att ut- 
värdera försäkringsfall. Exempel på kategori B är införandet av AI för att 
producera skiftscheman, sätta samman team, bedöma prestation eller göra 
ett urval bland arbetssökande. 

För det andra bör man göra en ”vertikal” differentiering utifrån frågan 
om vem som har sista ordet. Därvid bör man skilja mellan om besluts- 
kompetensen fortsatt är kvar hos människor (1) eller om den tas över av 
AI:n (2). Vad gäller den roll som AI:n kan ta i ett företag bör man således 
skilja mellan fyra modeller för införande: Teknologin kan vara ett verktyg 
som fungerar som understöd för de anställda (A1) eller delvis ersätter dem 
(A2). Den kan också vara något som ger stöd för beslut gällande styrande av 
personal (B1) eller något som självständigt övertar sådana uppgifter (B2). 
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Utifrån dessa olika kategorier kan man tydligare definiera olika krav på 
rambetingelser utifrån vilka AI kan införas på ett sätt som möjliggör en 
sådan socialt och ekonomiskt hållbar utforming av arbetet som förtjänar 
att kallas ett ”gott arbete”. Därvid kan man utgå ifrån att behovet av (tekn- 
isk) reglering av A1 är relativt litet, medan det är stort för B2. Arbetsplatt- 
formar kan sägas vara ett extremt exempel på kategorin B2, eftersom  
i princip hela företagsorganisationen tas över av en AI som har full  
beslutanderätt.

Denna kategorisering kan bidra till bedömningen av teknikens följder 
vid införande av AI på arbetsplatser. Detta framstår som nödvändigt, efter-
som utvecklingen av de samhälleliga institutionerna inklusive de enskilda 
arbetplatserna inte endast får drivas av den teknologiskt-disruptiva utveck-
ligen. Det måste upprättas institutioner genom vilka införandet av de nya 
teknologierna kan stämmas av mot samhälleliga normer och behov, både 
på den enskilda arbetsplatsen och vad gäller arbetets roll i arbetssamhället 
som helhet.

Därvid är följande fyra handlingsområden särskilt viktiga att uppmärk-
samma. Det krävs (1) en lämplig politisk-regulativ ram, (2) transparens vad 
gäller mål och funktionssätt hos AI:n eller den teknologi som ska införas  
i det konkreta fallet, (3) deltagande av berörda parter vid införandet och  
användandet av teknologierna, och (4) rätt för de berörda parterna att 
förhålla sig till AI:n på konstruktivt-kritiska sätt.

(1) En översikt (och vidareutveckling) av de bestående regelverken och 
institutionerna vad gäller införande av AI i arbetsvärlden framstår som 
nödvändig på flera områden. Ett särskilt viktigt område är dataskyddet. 
Den europeiska dataskyddsförordningen inrymmer viktiga principer 
som privacy by design och privacy by default, regler som också gäller för 
alla olika typer av AI-system. Detta ramverk lämnar dock stort utrymme 
för mer specifika regleringar för de olika nationella lagstiftarna att införa 
vad gäller dataskydd för arbetstagare utifrån deras särskilda beroende- 
ställning. Sådana särskilda rättigheter till skydd framstår som en nödvän-
dig handlingsmöjlighet om AI införs i kategorierna B1 och B2. Frågan om 
regleringar rör också mer omfattande områden, såsom en anpassning av 
lagstiftningen om arbetsmiljö, arbetsrätt och medbestämmanderätt. Ett 
exempel på sådana regleringar kan vara ett förbud mot helautomatiserade 
beslut vad gäller uppsägningar.

(2) Av central betydelse för införandet av AI är också transparens vad 
gäller mål och funktionssätt, i den mån detta är möjligt för självlärande 
system. Att etablera en sådan transparens innebär framför allt att tydlig-
göra vilka kriterier som används vid datainsamling och datautvärdering, 
och vilka beslut som tas på denna grundval (kategorierna A1 och B2) 
eller som tas automatiskt (A2 och B2). Därvid är den viktigaste frågan om  
människan kontrollerar tekniken eller tekniken människan. Det handlar 
inte om att helt utesluta möjligheten att AI:n tar beslut, men det är nöd-
vändigt att skapa ett system i vilket människan inte blir endast ett ”bihang” 
till en maskin som ger kommandon, utan har sista ordet i processen som 
helhet och i avgörande enskilda situationer. Särskilt känslig är frågan när 
AI också används för personalstyrning (kategorierna B1 och B2). Även när 
dessa beslut tas av de personalansvariga cheferna utifrån AI:ns rekommen-
dationer, så är det ett problem att det ofta är omöjligt för cheferna att själ-
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va riktigt kunna granska underlaget för AI:ns rekomendationer. Det ber-
or för det första på att många företag som tillhandahåller AI-funktioner 
inte tillåter någon inblick i sina system. För det andra går denna översyns- 
möjlighet förr eller senare förlorad i självlärande system, så länge systemet 
inte har en ”förklarande funktion”.

(3) Införandet av AI-system i specifika nationella företags- och arbets- 
kontexter innebär också att AI:n måste integreras i de relevanta struk-
turerna för medbestämmande. I Tyskland innebär detta att medarbetare 
och deras representanter måste göras delaktiga tidigt i processen (i andra 
länder gäller andra regler för medbestämmande som rör AI). Att säker- 
ställa att denna tidiga delaktighet är reell och präglas av transparens är  
något av en utmaning. I praktiken har arbetsgivaren själv inte alltid 
all nödvändig information och har svårt att göra den tillgänglig för sina  
anställda och deras representanter eftersom de som tillhandahåller AI:n 
inte gör den transparent. Ytterligare behov av regleringar följer av det 
faktum att AI-system på företag ofta har en självlärande dimension, och 
därmed, på ett helt annat sätt än vad som gäller för icke-lärande IT-system, 
ständigt förändrar de tekniska grundvalarna. Denna dynamiska egenskap 
hos lärande system, som är av väsentlig betydelse för alla berörda parter, 
har hittills inte reglerats på ett tillfredsställande sätt. Överenskommelser 
om AI-system mellan arbetsmarknadens parter måste därför få en annan 
karaktär: utöver fastlagda regler måste det införas regelbundna konsul-
tationer mellan parterna och utvecklas nya centrala och lokala konflikt- 
lösingsmekanismer.

(4) Sådana ”processöverenskommelser” är visserligen inget helt nytt för 
fackföreningarna, men om de specifika utmaningarna kring införandet av 
AI ska kunna hanteras kommer det att vara nödvändigt att vidareutbilda 
de berörda vad gäller tekniska, juridiska och inte minst kulturella frågor. 
Detta öppnar också ett nytt fält för fackföreningarna. Representanter och 
enskilda anställda bör skolas och ges stöd så att ett företagsöverskridan-
de know-how om AI-frågor byggs upp. Till exempel kan man tänka sig en 
certifiering av AI-tillämpningar med avseende på funktioner för beteende- 
och prestationskontroll, åtminstone vad gäller standardtillämpningar. En 
sådan certifiering skulle kunna bidra till att undvika blockader vid införan-
det av AI-system, eftersom det underlättar det ovan nämnda medbestäm-
mande deltagandet i processen, utan att därför, givet den redan beskrivna 
permanenta föränderligheten hos systemen, ersätta det.

I slutänden kommer kompetensutveckling av medarbetare att bli 
avgörande för ett framgångsrikt införande och användande av AI-system. 
Det måste säkerställas att arbetstagare får rätt att hantera AI-systemen och 
i det enskilda fallet också får nya uppgifter när delar av deras tidigare upp- 
gifter ersätts genom AI-systemen. Kompetensutvecklingen måste omfatta 
både hanterandet av systemet på övergripande nivå och system kopplade 
till specifika arbetsuppgifter, ge en grundläggande förståelse av systemet 
och dess bakomliggande logik, liksom erbjuda kompetensutveckling uti-
från uppkomna behov och förändringar som följer på införandet av AI- 
systemen.

En aktiv politik på dessa fyra områden kan bidra till att upprätta ett 
nytt samhälleligt ramverk som kan förankra den disruptivt-dynamiska  
teknologiutvecklingen i en mer förutsägbar och transparent institutionell 
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kontext. Ett mål på samhällsnivå vore att genom ett sådant institutionellt 
ramverk se till att vi inte förlorar kontrollen över tekniken, samtidigt som 
vi erbjuder AI:n och digitaliseringen spelrum för utveckling och tillämp-
ning. Detta kräver att vi gör kalkyler vad gäller teknologins effekter på den 
enskilda arbetsplatsen, på aktuella yrkesgrupper och på makroeknomin, 
och etablerar pålitliga översynsmekanismer på olika nivåer. I annat fall 
riskerar vi att hamna i en ökad polarisering av arbetslivet, inte minst vad 
gäller inkomster – och därmed också i en ökad polarisering i samhället i 
stort. Om vi inte förmår att reglera om och hur de ”intelligenta” maskiner-
na ska arbeta med och för människorna, så kan detta i slutänden också få 
fatala konsekvenser för den normativa frågan om hur, med vad och varför 
vi genom arbetsdelning ska fortsätta att arbeta för varandra.
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