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I denna studIe används Norges stegvisa utbyggnad av bredband 
under åren 2000–2008 som ett så kallat naturligt experiment för att 
undersöka de ekonomiska effekterna av investeringar i digital 
infrastruktur, framför allt vad gäller produktivitet, arbetsmarknad och 
internationell handel. Vi har bland annat kunnat se att universitets
utbildades produktivitet påverkades positivt av internet, medan 
effekterna var begränsade för övriga grupper. Skillnader i lön och 
anställningsgrad ökade därmed mellan personer med respektive utan 
universitetsutbildning. Huvudförklaringen verkar vara att högutbil
dade i större utsträckning arbetar inom yrken med uppgifter som utförs 
mer produktivt med tillgång till internet. Företagens produktivitet 
ökade med i genomsnitt fyra procent – företag med störst andel 
högutbildade ökade mest. Internet ökade även känsligheten för 
avstånd i internationell handel, främst genom att det större utbud som 
följer med internet ökar konkurrensen och att skillnader i transport
kostnader får en större effekt. 
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»Arbetsmarknaden för 
högutbildade har med 
andra ord förbättrats 
jämfört med den för  
lågutbildade.«

Informations och kommunikations
teknologi (IKt) förändrar de flesta 
aspekter av hur samhället fungerar – 
och på många sätt väldigt djupt. Att 
förstå hur den allt snabbare tekniska 
utvecklingen påverkar hur moderna 
ekonomier fungerar anses av många 
därför vara av största vikt. Internet 
nämns ofta som centralt i detta sam
manhang och anses utgöra en »tredje 
industriell revolution«.

Det finns många uppfattningar om 
vilka ekonomiska konsekvenser internet 
har haft. I denna rapport fokuserar jag 
på några av de frågor som diskuterats 
mest, nämligen effekterna på produkti
vitetstillväxt, arbetsmarknad och inter
nationell handel.

En utbredd uppfattning när det gäl
ler produktivitet och arbetsmarknad är 
att internet bidrar till produktivitetstill
växt och framför allt hjälper högutbil
dad arbetskraft. Ofta anses också inter
net gynna yrken som innehåller inslag 
av analys, kreativitet eller ledarskap, 
medan det istället kan ersätta anställda 
inom yrken som präglas av mer rutin
mässiga inslag som sekreterare, bank
kontorister etcetera.

Vad gäller internets påverkan på den 
globala handeln med varor så var det 
många som trodde att internet skulle 
skapa en »platt värld«, som New York 
Timesskribenten Thomas Friedman 
kallade det. Man skulle där friktionsfritt 
kunna kommunicera med vem som 
helst och geografi skulle därför inte 
längre spela roll för vem som produce
rade vad. Empiriska studier stöder 
generellt dock inte denna idé. Vi ser 
istället att internationell handel idag 
faktiskt påverkas mer negativt av 
avstånd jämfört med 1970talet och 
tidigare.

Dessa uppfattningar om handel och 
avstånd är dock baserade på anekdo
tiska observationer, eller jämförelser 
mellan individer och företag som har 
respektive inte har tillgång till internet. 
Man har däremot inte tydligt identifie
rat kausala effekter av internet. I den 
här rapporten beskriver jag resultatet av 
två av mina forskningsprojekt som just 
identifierar kausala effekter. De har 
skett i samarbete med Ingvil Gaarder 
och Magne Mogstad som är verksamma 
vid University of Chicago, och Edwin 
Leuven vid Universitetet i Oslo.

Att mäta effekten  
av internet
Det är en utmaning att mäta effekten av 
en teknologi när användandet inte är 
slumpvist allokerat. I en av de första 
studierna om datorns effekt på arbets
tagares löner jämförde man lönen för 
dem som använde datorer i sitt jobb 

med lönen för dem som inte gjorde det 
och fann en stor skillnad.1 Kort därefter 
visade några andra forskare dock hur 
samma skillnader kunde uppmätas även 
för användandet av blyertspennor, men 
det var svårt att tro att det var själva bly
ertspennan som gjorde dem så produk
tiva.2 Detta blev ett tydligt exempel på 
att de som använder datorer, blyerts
pennor – eller internet för den delen 
– inte är jämförbara med dem som inte 
gör det. Det blir därför ofta fel att till
skriva själva teknologin alla skillnader i 
produktivitet och lön.

Tyvärr kan man inte slumpvis instal
lera internet hos företag, det är för dyrt. 
Man kan inte heller tvinga företag att 
använda ny teknologi. Men man kan 
tänka sig ett fältexperiment där man 
istället allokerar internet slumpvis på 
kommunal nivå – då bryter man korre
lationen mellan internettillgång och 
faktorer som är specifika för individer 
och företag. Metoden vi använt går ut 
på att försöka härma ett sådant hypote
tiskt experiment.

Vi använder den gradvisa utbyggna
den av bredbandsinternet i Norge 
under åren 2001–2008. I slutet av 
1990talet antog Stortinget i Norge en 
nationell strategi för utbyggnad av 
bredbandsinternet i landet. De två pri
mära målen var att erbjuda bred
bandsinternet till ett rimligt pris i hela 
landet och att säkerställa tillgång i 
offentlig sektor, såsom skola, bibliotek 
och sjukvård. Investeringarna kanalise
rades främst genom det då statsägda 
telekombolaget Telenor.

Utbyggnaden av bredbandsinternet 
bestod till stor del av att man anlade 
fiberoptiska kablar och lokala uppkopp
lingspunkter dit företag och hushåll 
kunde koppla upp sig med hjälp av exis
terande telefonistruktur.3 På grund av 
begränsad årlig finansiering samt 
 Norges speciella geografi, som präglas 
av bergskedjor och fjordar, skedde 
utbyggnaden stegvis under de år som vi 
studerar. Detta skapar en betydande 
statistisk variation över tid och rum 
som kan utnyttjas för att mäta effekten 
av utbyggnaden. I figur 1 visas variatio
nen i internettillgång i norska kommu
ner över tid.

De detaljerade mikrodata som vi har 
använt innehåller mer än 20 miljoner 
observationer av individer och år samt 
närmare 150 000 observationer av före
tag och år. Vi har dels information om 
samtliga företags produktion och inter
nationella handel och om individers 
lön, anställningsstatus och utbildning, 
dels information om exakt vilken inter
netuppkoppling företagen har. I figur 2 
kan man för varje år se hur tillgänglig
heten av internet är fördelad över 
norska kommuner (vänstra grafen), och 
hur företagens genomsnittliga upp

 1. Se Krueger (1993).
 2. Se DiNardo och Pischke (1997).
 3. Vi kommer därmed att definiera 

internet som att ett företag eller 
hushåll har en uppkopplingshas
tighet på minst 256 kb/s.
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Figur 1. Utbyggnaden av bredbands
internet i Norge 2001, 2003 och 2005.

Figur 2. Tillgänglighet och uppkoppling 
över tid.

Not: Figuren anger andelen hushåll i 
norska kommuner som kunde ansluta 
till bredbandsinternet. 
Tillgängligheten för hushåll är nära 
korrelerad med tillgängligheten för 
företag.

Not: Den vänstra grafen visar 
bredbandstillgänglighet för hushåll i 
norska kommuner. Den högra grafen 
visar bredbandsuppkoppling för 
företag i norska kommuner. Rutorna 
visar spridningen mellan kommuner 
ett visst år och prickarna visar 
genomsnittet.
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kopplingsgrad utvecklas (högra gra
fen). Av figuren att döma ser det ut 
som att företagens uppkoppling nära 
följer utbyggnaden av tillgängligheten.

Vilka kommuner byggde ut internet 
först, och går de att jämföra? De doku
ment som beskriver den norska statens 
strategi visar att geografi spelar en stor 
roll för hur utbyggnaden sker, inte 
minst på grund av Norges unika geo
grafiska barriärer mellan dess olika 
bebodda områden. Men vad gäller vari
abler som påverkar efterfrågan ser man 
att den offentliga sektorns behov, 
utbildnings och inkomstnivå och urba
niseringsgrad också spelar roll. När vi 
undersöker detta empiriskt ser vi att 
urbaniseringsgrad spelar roll de två för
sta åren. Om sådana skillnader i 
utbyggnad finns, kan vi då jämföra 
kommuner som fick internet tidigt med 
kommuner som fick internet sent? Sva
ret är ja, eftersom både geografi och 
skillnader i exempelvis urbanisering är 
relativt konstanta på kort sikt och kan 
därmed kontrolleras för i den empiriska 
metoden. För att undersöka känslighe
ten provade vi även att justera för tren
der över tid som varierar med urbanise
ringsgrad, och att ta bort de största stä
derna ur vårt urval. Vi noterade dock 
att detta hade mycket liten påverkan på 
våra resultat.

Vilka företag påverkades då mest av 
utbyggnaden? Vi delade först upp före
tagen i tre sektorer och därefter i låg 
eller hög andel anställda med universi
tetsutbildning. Kolumn 1 i tabell 1 visar 
fördelningen av företag i de olika kate

gorierna. I kolumn 2 visar vi hur företa
gens uppkoppling korrelerar med hur 
utbyggt internet är. I tabellen syns att 
företag med större andel högutbildade 
också skaffade internet i större utsträck
ning än företag med mindre andel hög
utbildade. Likaså använde en större 
andel dator i företag med större andel 
högutbildade, jämfört med företag 
med mindre andel högutbildade. Om 
man antar att företagen agerar ratio
nellt så verkar det som att företag med 
större andel högutbildade vinner mer 
på att skaffa internet.

 

Internets effekt på produk
tivitet och arbetsmarknad
En grundläggande anledning till att en 
ny teknologi påverkar individers arbets
marknadsutfall på olika sätt har att göra 
med hur deras produktivitet förändras. 
Om internet exempelvis ökar högutbil
dades produktivitet så bör marknads
krafter både öka deras lön och minska 
risken för arbetslöshet. Vi börjar därför 
med att mäta hur produktiviteten 
påverkas.

För att mäta hur olika arbetstagares 
produktivitet förändras mäter vi hur 
internet förändrar företags så kallade 
produktionsfunktion. En produktions
funktion mäter hur företag använder 
exempelvis kapital och arbetskraft för 
att producera. Genom att mäta produk
tionsfunktionen kan vi räkna ut en 
insatsfaktors så kallade produktionselas

Fördelning av urval

Korrelation mellan 
att skaffa internet 
och kommunal 
utbyggnad

Genomsnittligt 
förädlingsvärde 
(log)

Andel anställda 
med 
universitets
utbildning

Andel anställda 
som använder dator Antal observationer

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tillverkning

Låg utbildning 0,19 0,17 14,16 0,11 0,32 2 216

Hög utbildning 0,19 0,20 14,35 0,31 0,58 2 218

Partihandel

Låg utbildning 0,22 0,21 13,51 0,11 0,57 2 609

Hög utbildning 0,22 0,24 13,69 0,32 0,73 2 609

Tjänstesektor

Låg utbildning 0,09 0,15 13,51 0,26 0,65 1 079

Hög utbildning 0,09 0,18 13,87 0,70 0,96 1 080

Alla observationer 1,00 0,23 13,75 0,25 0,54 16 744

Tabell 1. Företag indelade i sektorer 
och anställdas utbildningsnivå.
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ticitet. Den anger hur många procent 
produktionen ökar med om insatsfak
torn ökar med en viss procent.4

Ett enkelt och transparent sätt att 
illustrera detta är att visa hur produk
tionsfunktionen i en kommun föränd
ras i samband med en kraftig ökning i 
internettillgänglighet. Vi räknar först ut 
vilket år som innebar den största årliga 
ökningen av internet i varje kommun. 
Detta år kallar vi år noll. Sedan mäter vi 
i genomsnitt hur elasticiteten för varje 
produktionsfaktor i företagens produk
tionsfunktion förändras just runt år 
noll. Resultaten presenteras i figur 3, 
separat för anställda med och utan uni
versitetsutbildning. I figurerna visas två 
medelvärden för varje år. Det ena är 
andelen hushåll som kan koppla upp sig 
mot bredbandsinternet om de vill. 
Denna andel ökar i år noll eftersom år 
noll är definierat att representera året 
där ökningen i internettillgänglighet är 
som störst. Den andra variabeln är den 
så kallade produktionselasticiteten för 
arbetstagare. Dess värde i exempelvis år 
minus ett är den genomsnittliga pro
duktionselasticiteten för alla företag i 
kommunen året innan kommunen såg 
sin största utbyggnad av internet. Med 
dessa grafer kan vi alltså se hur den 
genomsnittliga produktionselasticite
ten för låg och högutbildade arbetsta
gare förändras i samband med den 
största ökningen av internettillgänglig
het i deras kommun. En fördel med 
analysen är att år noll inträffar vid olika 
år i olika kommuner. Effekterna vi 
observerar beror därmed inte på aggre
gerade chocker på nationell nivå.

I figur 3 kan man se att produktions
elasticiteten för universitetsutbildade 
verkar öka i samband med att internet 
byggs ut. Detta stöder tesen om att 
internet ökar högutbildades produkti
vitet. Intressant nog ser vi motsatsen 
för lågutbildade, vars produktivitet 
istället minskar. Resultaten visar att 
internet är en så kallad skill-biased tek
nologi, det vill säga en teknologi som 
framför allt hjälper dem med hög 
utbildning.

Vi har också undersökt huruvida för
ändringen i produktivitet påverkar 
arbetsmarknadsutfall, såsom timlön och 
risk för arbetslöshet. I figur 4 visar vi 
hur den procentuella skillnaden i tim
lön mellan anställda som har respektive 
inte har universitetsutbildning – den så 
kallade universitetspremien – påverkas 
av internet. Om effekterna på produkti
vitet även påverkar timlön, vilket de kan 
förmodas göra i en marknadsekonomi, 
kan man förvänta sig att internet skulle 
öka universitetspremien. Vi ser tydligt 
att så är fallet, och att förändringen 
dessutom sker relativt snabbt. Våra 
beräkningar tyder på att löneökning
arna för universitetsutbildade på kort 
sikt motsvarar ungefär en femtedel av 
produktivitetsökningen, resten av pro
duktivitetsökningen kan antas gå till 
företagens överskott. Vi finner också att 
anställningsgraden ökat för högutbil
dade jämfört med lågutbildade. Arbets
marknaden för högutbildade har med 
andra ord förbättrats jämfört med den 
för lågutbildade.

När det gäller företagens produktivi
tet finner vi att internet höjde den så 

 4. Vi mäter arbetsinsats med totala 
antalet norska kronor (justerat för 
inflation) som ett företag betalar i lön. 
Detta anses ofta vara bättre än att 
använda antalet arbetade timmar eller 
liknande, eftersom löneskillnader tar 
hänsyn till produktivitetsskillnader 
mellan olika arbetstagare.

Figur 3. Förändring av produktions
funktion i samband med den största 
expansionen i bredbandsinternet.
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Not: Produktionselasticiteten visar hur mycket produktionen ökar då en insatsfaktor 
ökar. I den vänstra grafen är insatsfaktorn arbetskraft med universitetsutbildning och i 
den högra grafen är insatsfaktorn arbetskraft utan universitetsutbildning.
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kallade totala faktorproduktivitet (det 
vill säga den totala produktiviteten för 
samtliga insatsfaktorer) för ett genom
snittligt norskt företag med runt fyra 
procent. Men eftersom produktiviteten 
för olika insatsfaktorer som kapital, 
hög respektive lågutbildad arbetskraft 
påverkas i olika riktningar så beror ett 
specifikt företags produktivitetseffekt 
på dess användning av insatsfaktorer. 
Ett företag med en hög andel högutbil
dad personal upplever exempelvis en 
ökad produktivitet, medan det inte 
behöver vara så för ett företag med mer 
lågutbildad personal. Det är med stor 
sannolikhet på grund av detta som vi 
tidigare noterade att det i samtliga sek
torer är just företag med fler högutbil
dade som skaffar internet snabbast – 
eftersom dessa företag har störst avkast
ning av internet är de också mest intres
serade av att få tillgång till det.

Vår slutsats består när vi med hjälp av 
regressionsanalys undersöker dessa 
effekter. Vi tar i den analysen hänsyn till 
en rad ytterligare faktorer och undersö
ker exempelvis om resultaten förändras 
av att vi tillåter olika trender i löner och 
produktivitet i olika kommuner.

Vi räknar även ut så kallade kontra
faktiska arbetsmarknadsutfall för låg 
och högutbildade personer, det vill 
säga hur utvecklingen hade sett ut om 
internetinfrastrukturen inte hade 
byggts ut.5 I figur 5 visas den faktiska 
utvecklingen av anställningsgraden på 
norsk arbetsmarknad (heldragna linjer), 
men också den kontrafaktiska utveck
lingen (streckade linjer) som hade skett 

utan någon utbyggnad av internet. Vi 
ser att skillnaden är störst för högutbil
dad arbetskraft, och bland annat att 
utbyggnaden av internet delvis kan ha 
skyddat högutbildade mot arbetslöshet 
i den lågkonjunktur som drabbade 
Norge åren 2004–2005.

Vår slutsats är att internet förändrade 
företags teknologi på ett sätt som ökade 
produktiviteten för framför allt högut
bildad arbetskraft, och att en del av den 
här produktivitetsutvecklingen kom att 
även höja lönen för högutbildade. Men 
kan det finnas alternativa förklaringar 
till våra upptäckter? En möjlig förkla
ring är att internet ökar den relativa 
efterfrågan på varor som till stor del 
produceras av högutbildade. För att 
undersöka detta begränsar vi vårt urval 
till sektorer med varor som till största 
del handlas internationellt, eller över 
stora avstånd. Anledningen är att pri
serna för dessa varor bestäms av den 
internationella marknaden och inte av 
lokala efterfrågechocker som kan vara 
drivna av internetutbyggnaden. Våra 
resultat ser dock likadana ut i dessa sek
torer som i den övriga ekonomin, vilket 
talar emot att våra resultat skulle orsa
kas av förändringar i relativ efterfrågan 
på varor. En annan möjlig förklaring 
skulle kunna vara att resultaten drivs av 
företag eller sektorer som direkt påver
kas av själva byggandet av tillgången på 
bredbandsinternet. Vi prövar denna 
teori genom att ta bort exempelvis tele
komföretag (inklusive Telenor) och 
Itkonsulter från vårt urval, men våra 
resultat består. Kanske är det så att ett 

 5. Vi beräknar den kontrafaktiska 
anställningsgraden genom att 
använda den årliga genomsnittliga 
internettillgängligheten i 
individers kommuner för att räkna 
ut den totala effekten av internet 
för varje år. Den kontrafaktiska 
anställningsgraden är sedan den 
faktiska anställningsgraden minus 
den beräknade effekten av 
internet.

Figur 4. Förändring av lönepremie i 
samband med den största expansio
nen i bredbandsinternet.
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företags uppkoppling mot internet 
sammanfaller med andra investeringar i 
It, och att det i själva verket är dessa 
andra investeringar som orsakar de 
effekter vi ser? När vi mäter effekter av 
internetexpansionen på exempelvis 
andelen anställda som använder dator 
finner vi däremot ingen effekt, vilket 
talar emot denna teori. Det kan också 
vara så att bredbandsinternet gör det 
lättare för högutbildade att arbeta 
hemifrån i större utsträckning, och att 
detta ökar deras faktiska arbetsinsats 
även om de får samma lön som tidigare. 
Detta skulle dock innebära en produk
tivitetsökning för högutbildade men 
ingen effekt för lågutbildade. I själva 
verket ser vi en negativ effekt för lågut
bildade, vilket talar emot den här alter
nativa teorin.

Att högutbildades produktivitet 
påverkas mest positivt kan bero på 
arbetsuppgifterna i deras yrken. Det är 
en utbredd uppfattning att IKt gör att 
vissa arbetsuppgifter utförs mer effek
tivt medan andra inte påverkas, och för 
ytterligare andra uppgifter så kanske 
människor istället ersätts av teknologi. 
Autor, Levy och Murnane (2003) argu
menterade för att arbetsuppgifter av 
mer abstrakt natur, såsom ledarskap, 
försäljning och reklam, utförs mer 
effektivt med hjälp av ny teknologi, 
medan människor kan ersättas av tek
nologi för mer rutinbaserade uppgifter 
som enklare bokföring och beräkning. 
Manuella arbetsuppgifter, som att köra 
lastbil och städa, berörs istället mycket 
begränsat. I tabell 2 visas arbetsuppgif

ter som är typiska för dessa kategorier. 
Självklart förändras dessa variabler hela 
tiden och teknologi tros kunna ersätta 
betydligt fler yrken i framtiden. I läng
den verkar få yrken vara säkra.

För att dessa teorier ska kunna för
klara vad vi hittar krävs två saker. Först 
måste högutbildade systematiskt välja 
yrken som präglas av mer abstrakta och 
mindre rutinbaserade arbetsuppgifter, 
och lågutbildade göra motsatsen. I 
tabell 3 visar vi att så är fallet. Vi visar 
hur låg och högutbildade väljer yrke 
samt hur deras lön avviker från medel
lönen i populationen. I kolumn 1–3 
visas fördelningen av personer med res
pektive utbildningsnivå över yrken som 
innehåller olika typer av arbetsuppgif
ter. 

Vi delar in yrken i tre kategorier. I 
första kategorin finns yrken med relativt 
mycket abstrakta uppgifter, såsom juris
ter och tekniker, och det är dessa yrken 
vi förväntar oss kunna gynnas av inter
net. I den andra kategorin finns yrken 
med mer rutinbaserade uppgifter, 
såsom kontorister. Det är i dessa yrken 
som människor istället kan förväntas 
ersättas av modern teknik. Slutligen 
kommer yrken med mer manuella 
inslag, såsom i transport eller byggsek
torn, och dessa anses beröras mer 
begränsat av internet. Högutbildade 
söker sig framför allt till yrken som 
präglas av mer abstrakta och ickerutin
mässiga arbetsuppgifter – 65 procent av 
alla universitetsutbildade arbetar i yrken 
med mest abstrakta uppgifter. Lågutbil
dade arbetar istället framför allt (47 

Figur 5. Kontrafaktiska 
arbetsmarknadsutfall.

Not: Anställningsgrad med utbyggnad 
av internet samt uppskattad 
anställnings   grad om internet inte hade 
byggts ut, separat för personer med 
respektive utan universitetsutbildning.
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procent) i yrken som innehåller mer 
rutinbaserade arbetsuppgifter. I 
kolumn 4–6 visar vi den relativa medel
lönen i varje grupp, alltså hur lönen i en 
viss grupp förhåller sig till hela popula
tionens medellön. Yrken med mest 
rutinmässiga uppgifter ger sämre betalt 
(14 procent lägre än medel för personer 
utan universitetsutbildning), medan 
yrken med mycket abstrakta uppgifter 
ger bättre betalt.

Det måste också stämma att 
abstrakta arbetsuppgifter gynnas av 
internet, medan internet istället kan 
ersätta människor i mer rutinmässiga 
arbetsuppgifter. Vi finner att så är fallet: 
lönen för individer med yrken som har 
mer abstrakta arbetsuppgifter påverkas 
systematiskt mer positivt av internet än 
andra yrken, medan ju mer rutinupp
gifter ett yrke har, desto mer negativt 
påverkas lönen för individer med det 
yrket. Andelen manuella uppgifter 
inom ett yrke tycks däremot inte spela 
någon roll för hur lönen påverkas.

Det tycks med andra ord som om 
yrkesval samt de arbetsuppgifter yrken 
innehåller spelar stor roll för hur inter
net påverkar arbetsmarknadsutfall. 
Detta verkar också vara huvudanled
ningen till att högutbildades produkti
vitet och lön påverkas mer positivt: de 
arbetar inom yrken med arbetsuppgif
ter som kan utföras mer produktivt 
med tillgång till internet.

Sammanfattningsvis finner vi att den 
norska utbyggnaden av bredbandsin
ternet framför allt har gynnat universi
tetsutbildade individer vad gäller pro
duktivitet och arbetsmarknad. Själv
klart har internet påverkat alla indivi
ders välfärd på en rad olika sätt. För 
arbetsmarknad och företagsproduktivi
tet kan man emellertid dra slutsatsen 
att internet ökade den aggregerade väl
färden i Norge samtidigt som det ledde 
till ökade skillnader i produktivitet, lön 
och anställningsgrad mellan individer 
med hög respektive låg utbildning.

Andel anställda Relativ medellön

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Yrkesgrupp

Ledning, finans, 
analys, juridik, 
tekniker

Produktion, 
kontorist, 
butiksanställd

Transport, 
jordbruk, bygg, 
tjänstesektor

Ledning, finans, 
analys, juridik, 
tekniker

Produktion, 
kontorist, 
butiksanställd

Transport, 
jordbruk, bygg, 
tjänstesektor

Primär arbetsuppgift Abstrakt Rutin Manuell Abstrakt Rutin Manuell

Utan universitetsutbildning 13 % 47 % 40 % 20 % 14 % 13 %

Med universitetsutbildning 65 % 23 % 12 % 30 % 0 % 2 %

Tabell 2. Exempel på arbetsuppgifter.

Tabell 3. Anställning och löneavvikel
ser efter yrke, arbetsuppgift och 
utbildning.

Rutinbaserade Abstrakta Manuella

Enklare bokföring Skapa/testa hypoteser Plocka/sortera

Enklare beräkning Ställa medicinska diagnoser Repetitivt montera

Repetitiv kundtjänst Skriva juridisk text Städa

(exempelvis bankkassör) Övertyga/sälja Köra lastbil

Utöva ledarskap

Not: Kolumnerna 1–3 visar fördelning 
av anställda med respektive 
utbildningsnivå efter yrkesgrupp. 
Kolumnerna 4–6 visar medellönen för 
varje kategori relativt till medellönen i 
hela populationen.
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Internets effekt på  
internationell handel
Internet spelar en fundamental roll för 
den internationella handeln med varor. 
Köpare och säljare kan idag mötas via 
internet och kommunicera på ett helt 
annat sätt än tidigare. Annonser, pro
duktinformation och priser är betydligt 
lättare att ta del av. Företag kan via 
internet noggrant kontrollera sina vär
dekedjor och göra dem betydligt mer 
effektiva än tidigare.

Hur kan man förvänta sig att internet 
påverkar internationella handelsmöns
ter? I boken The World is Flat, skriven av 
Thomas Friedman år 2005, förutspås 
geografi ytterst förlora sin roll eftersom 
internet gör att alla arbetsuppgifter 
kommer att kunna utföras på den plats 
där de är billigast och mest effektiva. 
Andra har istället påpekat att förbättrad 
information och ett ökat utbud för 
köpare kommer att öka konkurrensen. 
Eftersom ökad konkurrens gör efterfrå
gan mer priskänslig skulle prisskillnader 
orsakade av transportkostnader påverka 
handelsflöden mer än tidigare – geo
grafiskt avstånd skulle därmed bli vikti
gare än tidigare. Anekdoter från globala 
företag visar dessutom hur modern tek
nologi hjälper företag att flytta produk
tion närmare hemlandet, både för att 
teknologi minskar behovet av arbets
kraft i produktionen och för att mer 
effektiva värdekedjor med mindre mar
ginaler för misstag gör att företagen 
mer än tidigare värderar pålitligheten i 
att ha produktion geografiskt närmare. 
Många tror att coronapandemin kom
mer att förstärka detta ytterligare.

En vanlig utgångspunkt vid analys av 
internationell handel är den så kallade 
gravitationsmodellen som beskriver hur 
mycket olika länder handlar med 
varand  ra. Modellen har sitt namn från 
fysiken och lagen om hur gravitationen 
mellan exempelvis två planeter beror på 
planeternas massa och avståndet dem 
emellan. Fascinerande nog följer inter
nationell handel mellan två länder, om 
man ersätter massa med ländernas brut
tonationalprodukt (BnP), samma 
mönster som fysikens lag. Och precis 
som i fysiken brukar koefficienterna för 
BnP respektive avstånd vara runt ett. 
Detta är såvitt jag vet ett av de mest 
robusta ekonomiska sambanden man 
känner till. En fördel här är att gravita
tionsmodellen gör det möjligt att mäta 
känsligheten för avstånd och samtidigt 
ta hänsyn till andra viktiga variabler, 
såsom länders storlek.

Om man sammanställer studier som 
har analyserat gravitationsmodellen och 
handelns känslighet för avstånd finner 
man att den var relativt stabil från och 

med sent 1800tal fram till 1980talet. 
Många förväntade sig att den därefter 
skulle komma att minska på grund av 
förbättringar i kommunikationstekno
logi och datorns intåg. Faktum är att 
det motsatta istället skedde. Känslighe
ten, eller den så kallade distanselastici
teten för internationella handelsflöden, 
började stiga från och med 1980talet 
och har fortsatt att göra det. Disdier 
och Head (2008) kallade denna upp
täckt för »the distance puzzle« – att 
handelsflöden verkar bli mer snarare än 
mindre känsliga för geografiskt avstånd 
mellan länder.

I vår studie kan vi dock visa att inter
net har just denna effekt på internatio
nella handelsflöden. När länder kopplar 
upp sig mot internet ökar utbudet och 
konkurrensen mellan producenter, och 
det gör att avstånd spelar en större roll 
eftersom ett längre avstånd innebär 
höjda transportkostnader och ett högre 
pris.

Våra data innehåller detaljerad infor
mation om vilka länder norska företag 
handlar med, och vilka produkter det 
rör sig om. Eftersom vi vet var företag 
är baserade vet vi också varje kommuns 
handelsmönster, och kan analysera hur 
det förändras när tillgängligheten av 
bredbandsinternet ökar. Vi använder 
samma empiriska strategi som beskrivits 
ovan och våra resultat kan därmed tol
kas kausalt. Vi kan alltså mäta om de 
relativa handelsflödena mellan närlig
gande och avlägsna handelspartner för
ändras på olika sätt när en kommuns 
företag får tillgång till bredbandsinter
net.

Vi finner att bredbandsinternet ökar 
känsligheten för geografiska avstånd 
hos de norska kommunernas interna
tionella handel. När utbyggnaden sker i 
en kommun blir den negativa koeffi
cienten för avstånd i gravitationsmodel
len ännu mer negativ. Detta är fallet 
även om vi utför en rad olika robust
hetstest som att ta bort de största stä
derna eller använder väldigt detaljerade 
och tidsvarierande så kallade fasta effek
ter.

Vår tolkning är att den ökade käns
ligheten för avstånd beror på att ett 
ökat utbud leder till en ökad konkur
rens. Men finns det andra möjliga för
klaringar till våra resultat? En skulle 
kunna vara att kunskaper i engelska är 
viktiga för kommunikation via internet, 
och att de i genomsnitt är högre i län
der som ligger nära Norge än i länder 
längre bort. Genom det svenska språk
företaget eF:s årliga mätningar av just 
kunskaper i engelska i en rad länder har 
vi data på detta. Vi finner likväl att våra 
resultat består även om vi tar hänsyn till 
att internet har en större effekt i länder 

 
» Så även om kommuni
kation via internet teo
retiskt sett är oberoende 
av geografiskt avstånd, 
bidrar förbättringen av 
informationsläget till 
mindre utrymme för 
prisskillnader mellan lik
artade varor.«
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med bättre engelskkunskaper. En lik
nande förklaring skulle istället kunna 
vara att för att internet ska ha en effekt 
krävs det att även de länder som de 
norska företagen handlar med har till
gång till internet. Om närliggande län
der i större utsträckning har tillgång till 
internet än mer avlägsna länder kan 
detta vara en potentiell förklaring. Men 
våra resultat kvarstår även när vi tar 
hänsyn till andra länders internettill
gång.

För att förstå våra resultat använder 
vi en av de vanligaste teoretiska model
lerna för att beskriva internationell han
del och inkluderar så kallade informa
tionsfriktioner, det vill säga att informa
tion om exempelvis utländska produk
ter är begränsad. Vi finner då att käns
ligheten hos internationell handel för 
geografiskt avstånd ökar när informa
tionsutbudet blir bättre. Det ökade 
utbudet av varor gör det nämligen lätt
are för kunder att byta mellan olika 
producenter, och det gör att prisskillna
der får större genomslag på de aggrege
rade handelsflödena.

Om informationsfriktioner är orsa
ken till vårt resultat kan man förvänta 
sig att effekten som vi uppmäter är star
kare för varor som är mer informations
intensiva. För att undersöka detta 
använder vi internationella mått på hur 
differentierade olika varumärken är från 
varandra i olika produktkategorier (se 
Rauch, 1999). Vi finner att effekterna är 
betydligt starkare i mer differentierade 
kategorier (såsom bilar, datorer och 
andra kategorier där olika producenters 
varor skiljer sig mycket åt) än i mer så 
kallade homogena varugrupper (såsom 
stål och kemikalier). Det är rimligt att 
anta att informationsfriktioner är vikti
gare i mer differentierade varugrupper, 
och det vi hittar stämmer därför med 
vår teori.

En lärdom av vår studie är att inter
net gör det lättare att kommunicera 
och få information om produkter. 
Detta ökar konkurrensen och minskar 
utrymmet för prisskillnader mellan lik
artade varor. Så även om kommunika
tion via internet teoretiskt sett är obe
roende av geografiskt avstånd, bidrar 
förbättringen av informationsläget till 
mindre utrymme för prisskillnader mel
lan likartade varor. Detta tenderar att 
gynna närliggande producenter givet 
att deras produkter har lägre transport
kostnader.

Framtiden
Att förstå effekten av den första bred
bandsutbyggnaden är viktigt även 
framöver, eftersom tillgången till bättre 
informationsteknologi fortsätter att öka 
i stadig takt när digital infrastruktur 
förbättras. Och även om modernare 
teknologier, såsom artificiell intelligens 
och maskininlärning, kan komma att ha 
en annan ekonomisk påverkan än den 
som internet har haft, är flera av dessa 
teknologier naturliga konsekvenser av 
just en bred tillgång till snabbt internet. 
Dessa teknologier anses komma att för
ändra samhället på mycket fundamen
tala sätt, och att försöka förstå vem i 
samhället som kommer att gynnas och 
vem som istället kan få problem är där
för viktigt.

Hur starkt internet kan påverka 
arbetsmarknaden har inte minst märkts 
under den pågående pandemin då 
många tack vare internet snabbt kunnat 
ställa om till distansarbete. Men det 
faktum att internet kan ha olika effekter 
för olika grupper märks också tydligt i 
just att inte alla yrkesgrupper kan ställa 
om till hemarbete av rent teknologiska 
skäl, och att dessa skillnader har stark 
påverkan på individers anställnings
trygghet, produktivitet och hälsa. 
Svenska arbetsmarknadsinstitutioner 
anses ofta ha hanterat de senaste decen
niernas teknologiska förvandlingar 
relativt väl (se exempelvis Graetz, 
2020), men det är ändå viktigt att för
stå de underliggande marknadskrafter 
som rör utfall i olika riktningar och hur 
de samverkar med relevanta institutio
ner.

Vad gäller internationell handel ser vi 
även att ehandelns betydelse ökat i 
samband med den rådande pandemin, 
och vi har också en kommande svensk 
lansering av Amazon. Våra resultat 
tyder på att utvecklingen mot ökat 
utbud av internet inte behöver leda till 
att världen blir »platt« och att geogra
fins roll upphör, utan att vi tvärtom kan 
se en tilltagande regionalisering och en 
ökad roll för varor som är producerade 
närmare konsumenten. Hur pandemin 
påverkar världshandeln på sikt återstår 
att se. Men oavsett om den leder till en 
ökad regionalisering eller diversifiering, 
eventuellt med fler restriktioner i käns
liga sektorer som medicinteknik, är det 
högst troligt att internet och annan 
digital infrastruktur kommer att spela 
en stor roll i hur dessa förändringar ser 
ut.
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