"De ungas konsumtion idag avgör var
och hur morgondagens jobb skapas.”
Det är de ungas konsumtion som avgör var de nya jobben kommer. Om de unga
inte har någon ny konsumtion på gång så kan vi fetglömma att det blir några nya
jobb av volym. Det konstaterade Per Ödling, professor i informatik vid Lunds
universitet när han inledde Framtidstankens seminarium ”Norrland 4.0 - hur
möter vi den nya tekniska revolutionen”. Med sig på scenen hade han för
säkerhets skull också ett antal ungdomar från Sundsvalls gymnasium.

Jag har en polare, en holländare, som har byggt ett litet dataprogram som man kan
köra på en PC där han automatiserat alla holländska rättegångar och läst in dem. En
rättegång är ju informationsprocess med massor av dokument och när det är gjort så
spottar programmet ut ett domslut. Det har alltid blivit rätt hittills (alltså som den faktiska
domen) och de gånger när det blivit fel så kan man senare se att det handlat om
korruption.
Det finns någonting som heter kontraktiva, eller långa, vågor och de går till ungefär så
här. I tjugo år så bygger man ett slags infrastruktur och det är massor av industri och
sen är det tio år av omvandling, förvirring och totalt kaos. Och så kommer man ut på
andra sidan och då är det en ny värld. Den karaktäriseras av två saker: en ny industriell
logik och en ny livsstil. Och omvandlingen sker i varje bransch.
Jag kommer från ett universitet. Det är en informationsbransch, men vår profession,
precis som bland advokaterna är fortfarande kvar i en annan tid. Vi har inte gått igenom
ett smack på säg 500 år.
”Hörrudu, vi har funnits här i 500 år - så vi kommer att finnas i femhundra år till.”
”Men hur blir det med de här långa vågorna då?”
”Spotify är en del av den
nya industriella logiken”
Vissa branscher har redan gått igenom det där. Hur många här lyssnar på Spotify? Ja,
det är en del. Spotify är en del av den nya industriella logiken. Det som präglar denna
logik - det är att marginalkostnaden är noll. Om ni lyssnar på dubbelt så många låtar på
Spotify som ni gör nu, hur många nya jobb skapar ni då? Noll. Om ni rekryterar andra
här inne som inte lyssnar på Spotify hur många nya jobb skapar det? Det är också noll.
För er som inte vet vad Spotify är så kan jag berätta att det är att strömma musik. Man
tar sin telefon eller laptop eller en dator och så lyssnar man. Man köper inga cd-skivor.
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Jag är från Örnsköldsvik. När jag var liten så hade vi åtminstone tre butiker som sålde
skivor och skalar man upp Övik till Sverige så kanske det var 3 - 5000 människor som
sålde skivor. Spotify har, jag tror att de har kommit upp till 1500 anställda. De är
verksamma på 40 marknader i lika många länder. Bara i Sverige har dessa alltså ersatt
3-4000 människor.
Marginalkostnad noll och inga nya jobb skapas, men ändå skapas en livsstilsförändring
- som redan är här! Titta på Frida här på scenen; hon kliver fram och tillbaka och stirrar
rakt in i mobilen. Det här känner ni igen. Ni tror att det bara är unga som gör på det här
sättet, men det är det inte. Ni alla här gör likadant. Jag har sett er.
”Microsoft köpte bolaget
Mojäng för 14 miljarder”
Det är den nya livsstilen. Hur är det med den nya industriella logiken då? Ta Volvo och
Mojäng. Volvo känner ni alla till. Volvo köptes av kineserna häromåret för 7 miljarder
svenska kronor. Med 23 000 anställda, ungefär. Mojäng, det vet ni kanske inte vad det
är. Hur många känner till spelet Minecraft? Det är ett jättebra dataspel. Microsoft, som
ni vet vad det är, köpte bolaget Mojäng för 14 miljarder. Om nu Mojäng hade haft 40
000 anställda så hade priset varit lika högt per anställd. Men de hade inte 40 000
anställda; de hade 40! Så 14 miljarder för ett bolag med 40 anställda, det är en faktor
tusen i skillnad per anställd jämfört med Volvopriset!
Jag har varit professor under it-boomen. Kommer ni ihåg den? Glada tider om man var
en vågad man, vilket jag inte var. Värderingen av bolagen gick till så här: en miljon per
anställd. Så enkelt var det. Det ledde naturligtvis till att om man hade ett start-up-bolag
så anställde man snabbt folk. Eftersom värderingen var en miljon per anställd - och
man tänkte sälja - så var det ju bara att anställa så många som möjligt.
Det höll ett tag. Det gick ganska bra. Det var så sent som år 2000, för 16 år sedan.
Även i den branschen var logiken annorlunda för 16 år sedan. Då gällde det här med
anställda. Chef över många personer, det var fint. Om man nu var chef över Mojäng
med 40 anställda, så var det inte fint. Du kommer aldrig in i de tunga industrialisternas
finrum med det antalet. Ändå är det värt 14 miljarder? Världen förändras. Världen har
gått igenom en så kallad kontraktiv våg, så det betyder att vi har en helt ny logik på
andra sidan.
”Det kan omöjligt vara gratis
att göra en lastbilsdiesel”
Jag har en god vän som heter Robert Falk. Han var till alldeles nyligen
produktionsprocesschef för Volvo Power Trains åtta motorfabriker, som gör
lastbilsdieslar. Åtta feta fabriker! Vi sitter hemma i min trädgård. Jag gör äppelvin, så vi
dricker äppelvin och så diskuterar vi Spotify, marginalkostnader, Netflix och Facebook.
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”Oj, oj, oj - hur ska det gå i den här nya ekonomin. Där det bara är noll i
marginalkostnad? Vi spenderar all vår tid med sånt här. Det skapas ju inga jobb? Hur
ska vi få jobb?” Sen säger han så här till mig. ”Nja, när jag tänker efter så går ju faktiskt
marginalkostnaden för mina lastbilsdieslar mot noll.”
Har ni sett en lastbilsdiesel? Det är ett ton stål, en stor klump med slangar och proppar
och sånt.Tänk er att marginalkostnaden för den skulle vara noll? Vad är en
marginalkostnad?
Jo, det är att om man har gjort tusen stycken så är det gratis att göra nästa. Det kan
omöjligt vara gratis att göra en lastbilsdiesel?
Så min första tanke när han påstår det är; ”Juste äppelvin”, jag har lyckats.” Det finns
ingen annan rimlig förklaring än vinet. Sedan börjar han förklara. Han visar mig ett foto
från sin indiska fabrik. Dit flyttade han naturligtvis för att lönerna är så låga, det är en
logik som gällt under mer än tjugo år. Så visar han ett foto igen. Ingen där. Det är en
stor hangar full med robotar. Inga anställda!
Han skiter fullständigt i om lönerna är låga eller höga. Det spelar ingen roll. Man flyttar
inte en fabrik till Indien för att lönerna är låga. Man flyttar den till Indien för att man köper
in väldigt många lastbilar där. Bra producerade. Myndigheterna blir glada. Och man
slipper att frakta dit dom.
”Hälften av jobben vi känner idag
försvinner år 2020. Det är lågt räknat.”
Robert berättade för mig om sin ryska fabrik. Splitterny. Två år gammal. Han hade tagit
antalet anställda och sorterat dem i högar efter utbildningsbakgrund. Den hög som
blev störst var den som innehöll doktorer i matematik. Han har fler doktorer i matematik
på sin ryska anläggning än människor med någon annan utbildning. Vad gör dessa
doktorer i matematik? Jo, de finns på verkstadsgolvet. Att sköta de här automatiserade
fabrikerna är relativt svårt. Att vara doktor i matematik är då en lämplig utbildning.
De på verkstadsgolvet är de som har den högsta utbildningen i hela företaget! Det är
en ny värld. Dessutom är de ganska få. Den här fabriken kanske hade haft tusen
anställda en gång i tiden. Nu har de femton doktorer i matematik som går där och
kontrollerar robotarna. Det är skillnad. Vad gör de tusen som skulle ha jobbat där?
Dom är någon annanstans. Där har vi den dystopiska delen av berättelsen.
Det skrevs mycket i pressen för några år sedan om att hälften av jobben vi känner idag
skulle försvinna till år 2020. Det är nog lågt räknat. Det är två forskare som gjort det där
jobbet, Carl Frey och Michael Osborne. De har räknat lågt. Jag har satt mig in hur de
räknat och tittat på detaljerna.
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Som exempel tänker de sig att sådana som jag ska klara sig. Som lärare är man i
informationsbranschen och arbetar i stort sett på samma sätt som man gjort sedan
slutet av 1800-talet när folkskolan startade. Men idag har vi har tappat
informationsmonopolet.
Innan mina ungar började i skolan så kunde de läsa och räkna - på två språk. Lärt sig
på nätet. De behövde det för att kunna göra sina ”games” och Pokemon. De lärde sig
själva från internet. När de så kom till skolan så var det ju ganska tråkigt och det är det
fortfarande.
Så skolans gamla roll, som informationsmonopol, det är borta.
”De lärde i Lund.
Vi är dinosaurier.”
Professorer i Lund? Kommer ni ihåg tiden före Google. De lärde i Lund. Då kom man
till oss när man ville ha svar på något svårt. Vad händer idag? Google! Det är ingen
som ringer oss längre. Vi är dinosaurier. Vi har inte anpassat oss. Frey och Osborne
har räknat med att hälften ska klara sig. I den halvan finns alla lärare, hela
utbildningssystemet.
Det kommer att vara orört, tror de. Så kommer det inte att vara.
Det här med marginalkonstnader noll får ju effekter av olika slag. Och så det här med
minusräntan. Vi måste ha inflation för det är bra - och inflation betyder stigande priser.
Men det är ju inte så lätt med stigande priser när man har marginalkostnad noll.
Om du producerar en extra grej och den är gratis för dig att producera så är ju ditt
incitament att höja priset stort i sett borta.
Hur spenderar ni er tid? Ni dricker allt mindre pilsner och tillbringar allt mer tid framför
Netflix och med Facebook. Pilsner är annars bra. Där är inte marginalkostnaden noll
och det skapar jobb. Det är ganska svårt att hålla uppe inflationen när större delen av
ekonomin förändras. Det är allt svårare att pumpa upp hela ekonomin när allt större del
flyttar in i den delen. Inflation är ju en dröm från förra årtusendet. Det funkade förut när
man inte hade automatiserade fabriker. Inte med de här digitala plattformarna.
En god vän är Carl Olof Hammarqvist, han är Handels förre rektor. Trevlig snubbe,
”definitionen av värdighet”, verkligen en trevlig herre. Jag bjöd Olle på lunch och han
tog med sig en kollega från Svenskt näringsliv som under dot com-kraschen skrev en
bok om den. Det finns ingen ny ekonomi, bara ekonomi var tesen. Han blev
totalsågad, men det visade sig ju att han hade rätt så småningom.
”Vi har idag fört in ekonomin i något
sorts läge där vi aldrig varit förut.”
Och så frågade jag dem: ”Det här med minusräntan, ni fattar väl att det inte
fungerar?” Sedan laddade jag upp med världens harang av argument. ”Det vet vi väl
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sa dom, vi är väl inte dummare än du” - och då kom jag ju liksom av mig. ”Ja, men om
ni vet att det inte funkar, varför kör ni med minusränta då?” Och svaret? - ”Vi har inga
andra modeller”, säger de. ”Tills vi har några andra modeller så kör vi med de gamla.”
Vi har idag fört in ekonomin i något sorts läge där vi aldrig varit förut. Det är ostyrbart. Vi
vet inte riktigt hur vi ska hantera det. Det här är de smarta människorna, de har ingen
aning om vad de gör. Officiellt och öppet. De hymlar inte ens om det.
En annan tanke och en annan effekt av det här. Vi har mer extremism i världen. USA
har Donald Trump. Vi har Sverigedemokraterna. Det börjar bli lite konstigt överallt. I
Europa har vi vår modell - vad som än är fel så det flyktingarna som är problemet. I
USA är det muslimerna. Min fru är från Barcelona, katalan. ”I Madrid – där är de är ena
riktiga rövare,” säger man där. Skottland har London - och så vidare. Varför är det så
här då?
Det är ganska väl utforskat varför man blir extremist. Man kan klumpa ihop det i två
sfärer. Det ena är att man är orolig, rädd eller drabbad. Det andra är att man inte förstår
varför.
Vi befinner oss i ett läge där samhället möter en helt ny näringslivslogik. Ingen av oss
fattar längre hur det funkar. Vi går dessutom in i en helt ny livsstil. Samhället ändras
oerhört snabbt.
”Vilken sorts konsumtion
ska skapa de nya jobben?
Mina föräldrar bor i Örnsköldsvik. Farsan har jobbat på Modo i 35 år. God
samhällsmedborgare - hängiven socialdemokrat. Morsan jobbar på posten och
brandkåren och allt sånt där. Men de kan inte ens betala en räkning själva i dag. Min
syster betalar deras räkningar. De kan inte längre fungera i det samhälle de varit med
om att bygga upp. Nu är de ju hängivna sossar så det blir liksom inga protester annars skulle de nog blivit arga på allt och alla och skyllt på någon.
Detta om nutiden. Så ser det ut. Nu lämnar vi det och tittar framåt. De nya jobben, var
ska de komma ifrån? Det är bra om man har någonting att göra. ”Purpose!”
Livet måste ha syfte och mening. Det här är ju den fråga ingen kan svara på. Man
pekar, det blir nog ett nytt jobb här. Du hittar nog på någonting. Om det är en bra idé
så blir det några jobb. Men hälften! Hur kreativa vi än är - hälften, så många jobb
skapar vi inte. Eller?
Frågan man ska ställa sig om de nya jobben är inte varifrån de ska komma. Frågan
man ska ställa är i stället: Vilken ny konsumtion ska skapa de nya jobben? Det blir inga
nya jobb utan ny konsumtion! Ta oss äldre herrar här på scenen. Hur mycket kommer
vi att ändra oss framöver? Någon extra hobby kanske, men det blir ju inte många jobb
av det.
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”Då sa han så här: Du är körd. Det är
kanske inte precis det man vill höra.”
För att förstå vilken ny konsumtion som ska skapa de nya jobben så måste man blicka
mot de unga. Som it-professor i Lund är det viktigt att man vet vad nätet används till så
därför är jag där. Om de unga inte har någon ny konsumtion på gång då kan vi
fetglömma att det blir några nya jobb av någon volym. Vi hoppas ju att de gillar några
slags prylar som ni inte gillar - och som skapar jobb - Inte bara sådant som har
marginalkostnad noll, för det funkar inte.
Jag är ofta ute på nätet och spelar, det är liksom viktigt för en it-professor. Det går
väldigt dåligt och för det mesta förlorar jag. Det är jag inte van vid i mitt jobb. Det är
som att köra egot genom en köttkvarn. Så jag tog kontakt med Lars Olsson, en av
världens främsta hjärnforskare, för att berätta om mina bekymmer och kanske få en
förklaring.
Då sa han så här: Du är körd. - Det är kanske inte det man vill höra. Att ens hjärnas
plasticitetskapacitet upphörde strax före högertrafikomläggningen. Det vill säga, om jag
får tre dagar på mig så är jag en väldigt smart professor i Lund - men det är ju väldigt
sällan man får tre dagar på sig. Den unga generationen som jag konkurrerar med ungarna mina, grannarnas ungar - de är så smarta så det går bara på några sekunder.
”De unga är bättre. Det är hoppfullt.”
Ta Andreas här på scenen. Han är en gamer. Hans hjärna är konfigurerad annorlunda
än min. Han har inte fler neuroner, men han är bättre på att ta in dagens
informationsflöden. Under en begränsad tid ”outsmartar” han mig i alla lägen. Sånt är
jobbigt när man är professor i Lund.
De unga är bättre. Den generation som kommer nu är bättre skickad att lösa de
problem mänskligheten och den här planeten i dag möter än någon annan generation.
Det är hoppfullt. När man dessutom tittar på Andreas konsumtion så är den oerhört
grön.
Den skapar inga jobb, det är ett bekymmer - men den har ingen miljöpåverkan. Eller
när han lyssnar på Spotify eller facebookar, det är inga träd som faller då. Det är ett
hopp för planeten. Ett litet bekymmer för arbetslöshetskassan, men i stort sett positivt.
En annan sak som är positiv - urbaniseringen. Urbaniseringen brukar man säga - om
man jobbar på Sida eller något liknande - det är världens starkaste trend. Det kan
finnas visst statistiskt stöd för det, så låt oss säga att det är så, men låt oss titta på
urbaniseringens drivkrafter.
Jag bor i Stockholm. Varför flyttar man till Stockholm? Orsak Ett brukar vara jobb. Flyttat
dit för att bruket lagt ned eller att man fick något fint erbjudande. Så man flyttar till

info@framtidstanken.se

6

Stockholm för jobbet. Men de nya jobben som kommer kan man ju utföra nästan var
som helst ifrån? Om ni hänger på kaféer i Stockholm så ser ni skaror av folk som sitter
och jobbar. På Facebook i morse såg jag att man gått ett steg längre. Man har döpt
kaféerna till Coffice, man driver coffee typ office. Ser ut som ett kontorsvardagsrum.
”De nya jobben kan man
utföra varsomhelst ifrån.”
De nya jobben kan man utföra varsomhelst ifrån. Det kommer att minska
urbaniseringens drivkraft. Vi kan inte ta bort den, men i alla fall minska kraften.
Vad finns det mer för orsaker att flytta till Stockholm? Man har träffat någon snygging
på nätet förstås. Eller man hittar ingen snygging på hemmaplan. Då flyttar man också.
Det gjorde jag. Över hälften av äktenskapen som ingås i USA idag initieras över en
nätkontakt. Den gamla metoden såg ju ut så här. Man går till baren, dricker åtta pilsner,
blir tillräcklig modig och så går man fram till henne med brösten - för efter åtta pilsner
ser man inget annat - och fem år senare upptäcker man att hon ju inte ens var trevlig.
Det är den gamla urvalsmetoden.
Den nya, då lär man ju känna någon först. Sen när man gillar någon så konstaterar
man att hon ser ju helt okej ut. Då behöver man ju inte flytta till Stockholm för att träffa
någon. Den drivkraften för urbanisering försvinner också.
Vad finns det då mera? Shopping? Det finns såå många fingallerior i Stockholm!
Jag bor i Stockholm. Varenda galleria ser likadan ut. Ska du hitta något intressant så
får du ändå gå ut och hitta det på nätet.
”Världens bästa utbildning
är tillgänglig för alla - gratis!”
Vad har vi mer för drivkrafter? Utbildning? Jag flyttade från Övik till Luleå för att plugga.
Universitet fanns där och det kommer att hålla stånd så länge det går.
Men ska man vara ärlig och om man inte är lastgammal så kan man lika väl ta kurser
på nätet. Det finns tiotusentals kurser på nätet som är riktigt bra. Du får inget
examensbevis än, men det kommer. De kallas moocs, ”massive open online courses”.
Du kan få de utbildningarna gratis. Världens bästa utbildning är tillgänglig för alla –
gratis!
Det är ju bra, men det är lite trist om du står där i Lund och undervisar klassen och vet
att eleverna samtidigt tar moocs. En av nätkurserna ges av en nobelpristagare. En
annan ges av någon med en sådan där hollywoodproduktionsbudget och det är
superslipat och snyggt. Den tredje ges av någon som är snygg. Det är en konkurrens
som är svår när du står där. Blandade känslor. Bra att eleverna läser andra kurser, för
de blir ju bättre. Å andra sidan känner man att man inte riktigt duger. Så inom en inte
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alltför avlägsen framtid så kommer man inte heller att behöva flytta till någon
universitetsort.
Så urbaniseringen kommer alltså att minska? Nej, det vet vi inte, men vi vet att
urbaniseringens drivkrafter minskar. Det öppnas möjligheter för andra än Stockholm.
Det öppnas möjligheter för andra än storstäderna och man kan spela på detta faktum.
Det är inte alldeles uppenbart hur man gör - men det finns möjligheter nu och framåt
som inte förut fanns utanför storstadsområdena.
Vårt samhälle står idag inför någon slags ”tippingpoint”. I den ena ändan har vi
kapitalet. Det är det gamla - pengar. I andra ändan har vi det faktum att
marginalkostnaden idag är noll och så den nya livsstilen.
Det kommer att väga jämnt ett tag men så kommer det att tippa åt något håll.
Samhället kommer att tippa i bransch efter bransch. Det här skapar naturligtvis en våg
av oro i samhället – som vi alla måste leva med.
Frågan är hur vi ska lära oss att hantera det
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