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Tar ikke jobber slik du tror
Hovedproblemet med ny teknologi er neppe jobbene 
som forsvinner, men inntektsforskjellene som skapes.

O
m ny teknologi 
kommer til å føre 
til økt arbeidsle-
dighet, har vært et 
av de viktige 
debattemnene de 

siste uker og måneder. Det er 
mange dystre spådommer om 
arbeidsplassene som kommer til 
å forsvinne – opp til halvparten 
av alle jobber, ifølge noen 
analyser. Andre kommentatorer 
peker derimot på de nye jobbene 
som teknologien skaper og at 
slike pessimistiske spådommer 
alltid har slått feil tidligere.

Både pessimister og optimis-
ter har gode poenger. Men å 
sammenligne antall jobber som 
blir borte med antall nye jobber 
som teknologien skaper, blir 
likevel feil utgangspunkt for å 
studere virkningene på arbeids-
ledigheten.  

Arbeidsledighet skyldes ikke 
manglende behov for menneske-
lig arbeidskraft. Selv i et 
samfunn der roboter står for det 
meste av vareproduksjonen, vil 
det være store behov og ønsker 
om menneskelig arbeidskraft 
innen helse, omsorg, underhold-
ning og mange andre områder. 
Arbeidsledigheten skyldes 
begrensninger på finansiering og 
vanskeligheter ved organiserin-
gen av arbeidsmarkedet, slik at 
behovene ikke materialiserer seg 
i faktisk sysselsetting.

Skal man studere virkningen 
på arbeidsledigheten, må man 
studere hvordan teknologiske 
endringer påvirker de forhol-
dene som bestemmer arbeidsle-
digheten på lengre sikt. Jeg vil 
trekke frem tre forhold: omstil-
lingstakten, virkningene på 
inntektsfordelingen og virknin-
gene på samlet etterspørsel. 
l Omstillingstakten. Bruk av ny 
teknologi fører til at jobber blir 
borte. Virkningen på arbeidsle-
digheten avhenger av i hvilken 
grad de arbeidstagerne som 
mister jobben kan kvalifisere seg 
til de ledige jobbene som finnes. 
Det avhenger blant annet av hvor 
raskt utviklingen går, som 
bestemmer hvor mange som 
mister jobben, og omstillingsev-
nen i arbeidsmarkedet.
l Virkningen på inntektsfordelin-
gen. Selskaper som lykkes ved 
bruk av ny teknologi, kan oppnå 

«Bruk av ny teknologi fører til at jobber blir borte. Virkningen på arbeidsledigheten avhenger av i hvilken grad de arbeidstagerne som mister 
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etterspørsel, fordi de rikeste 
gjennomgående sparer en større 
del av sin inntekt enn det resten 
av befolkningen gjør (se under). 

Samtidig må vi også regne 
med store forskjeller i produkti-
vitet mellom de nye jobbene som 
kommer, noe som kan føre til 
økte lønnsforskjeller. Nye jobber 
som bruker eller utvikler ny 
teknologi kan være høyproduk-
tive og godt betalte, men det blir 
også jobber som er kjennetegnet 
ved lav produktivitet og dårlig 
betaling. Økte lønnsforskjeller i 
ulike jobber gir økt sosial 
ulikhet, men trolig også økt 
arbeidsledighet. Hvis en 
betydelig andel av jobbene har 
for dårlig lønnsevne, er det et 
spørsmål om arbeidstagerne og 
samfunnet vil akseptere et 
tilsvarende lavt lønnsnivå.
l Samlet etterspørsel. Økte 
inntektsforskjeller kan som 
nevnt føre til lavere samlet 
etterspørsel fordi de rikeste 
sparer en større del av sin 
inntekt. Vanligvis vil sentralban-
ken kunne motvirke en slik 
nedgang i forbruket ved å senke 
styringsrenten, slik at forbruk og 
investering øker. Men nå er 
renten svært lav i de viktige 
valutaene, og det er lite rom for 

ytterligere reduksjon. Også 
fremover ser det ut som at 
rentene kommer til å forbli lave.

Trolig er nullgrensen for 
renten mindre absolutt enn vi 
har tenkt, slik at sentralbankene 
i teorien kan stimulere økono-
mien ved å senke renten 
betydelig under null. Men det 
kan også forsterke andre 
problemer.

De lave rentene gjør det billig 
å låne, og det blåser opp 
formues- og eiendomsprisene til 
svært høye nivåer. Lave renter 
gir også lav avkastning på å 
spare. Sentralbankene kvier seg 
derfor for å senke renten lavere 
enn null, og resultatet er en 
alvorlig begrensning på sentral-
bankenes mulighet til å stimu-
lere økonomien.

Tiltak for å bedre omstillings-
evnen og øke tilgangen på nye 
jobber kan ikke forhindre 
betydelig arbeidsledighet hvis 
inntektsforskjellene øker og 
samlet etterspørsel blir for lav. 
Derfor må man se på hvordan 
inntektsforskjeller skapes på 
ulike områder i samfunnet. I 
mange tilfeller ville internasjo-
nalt samarbeid vært gunstig.

Et eksempel er beskatning av 
selskaper og de aller rikeste 

meget stor lønnsomhet. Raskere 
teknologisk utvikling kan 
dermed føre til at slike selskaper 
og deres eiere får en stadig større 
del av inntektene i økonomien. 
De høye inntektene gir selska-
pene og deres eiere makt og 
innflytelse i samfunnet, som 
blant annet brukes til å sikre 
gode rammebetingelser. I tillegg 
kan økt konsentrasjon av 
inntektene gi lavere samlet 

Tiltak for å bedre 
omstillingsevnen 
og øke tilgangen 
på nye jobber kan 
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betydelig arbeids-
ledighet hvis 
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forskjellene øker 
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personene. Isolert sett er det 
ønskelig å opprettholde eller 
øke beskatningen og heller 
dempe skatten på lavinntekts-
grupper. Skattekonkurranse 
mellom land gjør imidlertid 
dette vanskelig.

Et annet eksempel er 
intellektuelle eiendomsrettig-
heter, der overdreven beskyt-
telse på noen områder gir for 
sterk markedsmakt som forhin-
drer nykommere og skaper 
skyhøye inntekter.
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