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Figure 38. Net domestic interregional migration flows 1997-2017 as a fraction of population. 
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Three biggest cities are the main ”winners” in domestic interregional migration



 

 

FIGURE 1: Net flow of university graduates 1995–2009 in Sweden to urban regions distributed on average 

high school grades (upper panel) and parents’ education (lower panel), percent. 

 

Ahlin, Andersson and Thulin (2018), JRS

Selektiv rumslig 
”sortering”



”Modernitetsgap” 
mellan stad och land i termer av inriktningen på nyföretagandet
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Tre ”megatrender”

• Urbanisering

• Digitalisering

• Globalisering

De påverkar varandra 
(ömsesidiga beroenden)



Vad är Globala Värdekedjor (GVK)?



• Värdekedja:

• avser alla steg i en produktionskedja. 

• produktion, sammansättning, support- och tilläggstjänster och tillika aktiviteter före 
produktion, t.ex. FoU och design, samt efter produktion som t.ex. service och 
distribution (Amador och Cabral 2016). 

• geografisk fragmentering: global värdekedja

• “Today, most goods and a growing share of services are made in the world” (OECD 2013, 
s.8). 









Framväxt av GVK

• Två frikopplingar (Baldwin 2016):

1. ”steam made it possible, scale economies made it profitable”. 

2. ”ICT made it possible, wage differences made it profitable”. 

• Offshoring och outsourcing



Vad betyder globala värdekedjor för 
konkurrenskraft?



• ”om Volvo exporterar fler bilar från Sverige, men varje bil innehåller 
färre delar som är utvecklade och tillverkade i Sverige, betyder det att 
svensk konkurrenskraft har förbättrats eller försämrats?” 
(Tillväxtanalys 2014, s.4)



• Två implikationer för hur vi kan mäta och förstå konkurrenskraft: 

1. istället för att studera värdet på länders bruttoexport bör vi studera vilket värde länder tillför 
till (förädlingsvärde)

1. istället för att basera diskussioner om konkurrenskraft i termer av branscher bör vi istället 
fokusera på förädlingsvärden och konkurrenskraft i olika steg/aktiviteter i värdekedjor. 



• Centre for Economic Policy Research (CEPR) 

• Storbritannien i globala värdekedjor: 

”how can the UK focus on steps in global value chains that really add value?”

• Timmer (2016): 

”it is no longer about what you sell, but what you do”. 





Sverige i globala värdekedjor



Nedströms deltagande: 

innebär ett lands export används som input till exportprodukter 
som utvecklas eller sätts samman av företag i andra länder.

Uppströms deltagande: 

innebär att företag i ett land använder importerade
intermediära produkter och tjänster för att producera 
exportprodukter



 

Figur 5. Index över deltagande i globala värdekedjor, dvs. summan av upp- och nedströms deltagande (participation 

index, %), OECD TIVA. 
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Förändringar i relativ efterfrågan på olika typer av 
arbetskraft



• Crino (2009) 

• a) offshoring inom tillverkningsindustrin bidragit till att öka lönegapet mellan 
kvalificerad och mindre kvalificerad arbetskraft

• b) har bidragit till att göra sysselsättningen mer volatil 

• c) har bidragit till att öka hur känslig efterfrågan på arbetskraft är med 
avseende på förändringar i löner. 



Tabell 1. Förändring i GVK-jobb 1995-2008 (tusental) efter kvalifikationsgrad (utbildningsnivå). 

 
Källa: Tillväxtanalys (2014:12), ursprungligen från Timmer m.fl.(2013). 

 

 

Förändring i kunskapsintensitet



Förändring i funktion



 
Figur 9. Förändring i fördelning av GVK-jobb över olika steg i globala värdekedjor. Källa: Tillväxtanalys (2014:12, 

figur 8) 

 



• Svenskt värdeskapande i globala värdekedjor i ökande utsträckning specialiserats till stegen före och efter 
tillverkning (”Smiley story”)

• stort inslag av tjänster
• Svensk tjänsteexport en ”input” till andra länders export

• Ökad relativ efterfrågan på välutbildad arbetskraft (icke-rutin)

• Geografi?

• Skifte mot komparativa fördelar mot verksamheter som trivs i och gynnas av urbana miljöer 
(agglomerationsekonomier)

• Ökad relativ efterfrågan på arbetskraft som trivs i och gynnas av urbana miljöer

• Agglomerationsekonomier

• Selektion:
• Jobbmotiv
• Konsumtionsmotiv

Slutsatser



DIGITALISERING
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Business investment in intangibles (KBC) and tangible assets in the United 
States (% GDP, 1972-2011)
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What are intangible assets?

Computerised information

Innovative property 

Economic competencies 



TECHNOLOGICAL CHANGE IS SKILL-BIASED



Routinization hypothesis

• Not only education!

1. Non-routine cognitive task-intensive occupations
2. Routine cognitive task-intensive occupations
3. Routine manual task-intensive occupations
4. Non-routine manual task-intensive occupations

• non-routine jobs consists of two categories: 

• (i) non-routine cognitive: high-education and high-income jobs

• (ii) non-routine manual tasks: low-education and low-income jobs.



• the nature of technological change is such that it feeds a process of
simultaneous growth of high-education/high-wage jobs and low-
education/low-income jobs at the expense of middle-
education/middle-wage jobs. 

Rutiniseringshypotesen









Routinization hypothesis challenged by AI?



Geografi

• Digitalisering:

• Underliggande drivkraft för GVK

• ”Egen” påverkan på ökad relativ efterfrågan på kunskap

• Ökad betalningsvilja för ”goda idéer”

• Tjänstefiering / immateriellt kapital

• Fördel för urbana miljöer



Density of ”connected” people and businesses

• Urban Digital Markets

• ”The ride-hailing app Uber, the room-for-hire app Airbnb and the dating app 
Happn are all examples of businesses that rely on many people being close 
together to gather critical mass for their services. In turn, they contribute to 
facilitating and promoting interactions and transactions between people, 
something that is widely considered to lie at the very heart of the success of 
urban economies. These are the characteristics of an urban, or dense, digital 
market, which sets it somewhat apart from general theories about digital 
markets”. 



Framtidsutsikter





Trender

• ”Globalization is in the midst of transformation”

1. Varuproducerande värdekedjor blir mindre export- och importintensiva

2. Tjänster har en växande (och undervärderad) roll

3. Handel som är en direkt konsekvens av skillnader av arbetskraftskostnader (labor
cost artbitrage) minskar

4. Globala värdekedjor blir mer kunskapsintensiva

5. Värdekedjor blir mer ”regionala”



Förklaringar?
• Förändring i den globala efterfrågans geografi 

”more of what gets made in 
China is now sold in China”



• Utveckling av inhemska värdekedjor i Kina och andra ”emerging
markets”

• Nya teknologier och komparativa fördelar:
• Automation och mindre (relativ) betydelse av lönekostnader: större relativ 

betydelse av ”speed to market”, närhet till stora marknader, infrastruktur, och 
tillgång till kvalificerad arbetskraft. 

• ”Tidig digitalisering” (ICT): lägre transaktionskostnader => mer handel



Osäker effekt av nya 
teknologier på olika 
typer av handel och 
globala värdekedjor



McKinsey

• Across advanced economies, however, outlooks and priorities vary. 
Those with strong service sectors and exports, such as the United 
States, the United Kingdom, France, and Sweden, should be able to 
capitalize on their existing strengths as trade grows in industries such 
as IT services, business services, healthcare, and education. 

• In contrast, those that excel mainly in global innovations value chains, 
such as Germany, Japan, and South Korea, may find a more 
challenging environment ahead as China expands its capabilities and 
surpluses in these industries.



• Baldwin och Evenett (2012): 

”nothing about value chains challenges the wisdom of opening
markets and upgrading skills. The tried and true competitiveness
policies are valid independently of value-chain considerations”.



Utmaningar

• Arbetsmarknadsutsikter
• Utbildning

• Geografi

• Löner

• Globalisering / Digitalisering / Urbanisering

• Social rörlighet <=> geografisk rörlighet


