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INTRODUKTION
Som for 100 år siden udgør maskiner i dag en kraft, der har styrken til markant at ændre vores
arbejdsmarkeder, velstand og levevis. Pilen har peget én vej, siden mennesket første gang lærte at,
udnytte maskiner til produktion; mod effektivisering og automatisering af forskellige
arbejdsfunktioner. I disse år er specielt computer- og robotteknologien i fremvækst og en
konsekvens af dette kan blive, at op mod 876.000 danske job er i høj risiko for automatisering i den
nærmeste fremtid. Maskiner og teknologi har dog altid været en stor drivkraft for vækst, og
herhjemme har vi i mange år formået, at skabe en arbejdsstyrke, der kan udnytte maskinernes og
computernes kraft til, at skabe velstand for danskerne. Ikke desto mindre udgør de nuværende
forandringer i måden hvorpå computere er i stand til, at varetage en stigende grad af kompleksitet
i opgaveløsning, et nybrud der potentielt kan omkalfatre fremtidens arbejdsmarked. Derfor har
Tænketanken Cevea og HK Danmark udarbejdet indeværende rapport, der belyser forskellige
aspekter af den næste digitale bølge og hvilke effekter den kunne tænkes at have.
Rapporten er delt op i tre kapitler. Hvert kapitel undersøger ét eller flere områder, hvor forskere
mener, at maskiner og computere formentlig vil spille en stor rolle for arbejdsmarkedet. Kapitel ét
introducerer forskningen på området, og især den forskning, der beskæftiger sig med de direkte
effekter af maskinrevolutionen på arbejdsmarkedet, i form af automatiserede funktioner. Samtidig
kigges der på, hvordan disse forandringer bidrager til den stigende ulighed, og Danmarks aktuelle
position indenfor IT-kompetencer i en international sammenhæng. Kapitel to kaster et empirisk
blik på automatiseringen af stillinger ved, at udregne risikozoner for forskellige job,
uddannelsesniveauer og andre socioøkonomiske faktorer. Det tredje og sidste kapitel undersøger
det nye globale marked for ydelser, der populært er blevet kaldt ”platformøkonomien”, ”appøkonomien” eller ”gig-økonomien”. Det belyses, hvordan hjemmesider og apps, der sætter
brugere i forbindelse med hinanden med henblik på udveksling af serviceydelser, har en effekt på
vores samfundsøkonomi og arbejdsmarked. Kapitlet bidrager samtidig med et case-studie af de
danske brugere af platformen Upwork.

Executive summary
Automatisering af jobfunktioner:





Mange forskere er enige om, at en lang række jobfunktioner i Europa og USA er i høj risiko
for automatisering indenfor de næste 10 til 20 år., hvilket kan skabe en winner-takes-all
økonomi, hvor kapital i højere grad vil koncentreres blandt de rigeste.
Beregninger på baggrund af metoden anvendt af Frey & Osborne, viser at hele 876.689
danske job er i høj risiko for automatisering indenfor de næste 10-20 år.
Særligt kontor- og kundeservicearbejde er i høj risiko for automatisering. Her er den
gennemsnitlige sandsynlighed for automatisering hele 92 pct. Til gengæld er job som
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forudsætter viden på højeste niveau og ledelsesarbejde i meget lav risiko for
automatisering. Den gennemsnitlige risiko for automatisering for disse er hhv. 11 pct. og 14
pct.
Generelt ses der en tendens til, at rutineprægede job er i høj risiko for automatisering, da
disse arbejdsopgaver relativt nemt kan kodes i algoritmer. Til gengæld er job hvor social
interaktion er en vigtig del af jobbet i lav risiko for automatisering.
Der er tegn på, at det danske arbejdsmarked allerede er ved at tilpasse sig den fremtidige
situation, idet der i perioden 2010 til 2014 har der været en beskæftigelsesvækst i job med
lav risiko for automatisering, mens der har været et beskæftigelsesfald indenfor job med
høj risiko for automatisering.
Der er dog også udfordringer som Danmark bør adressere. Danmark har tidligere været i
en førerposition hvad angår brugen af IKT, men undersøgelser fra World Economic Forum
og OECD viser, at vi i disse år glider ned af ranglisterne.
Selvom den digitale fremtid byder på et hav af muligheder, kan det derfor også give
samfundsøkonomiske problemer, at en så stor mængde arbejdere vil stå uden de rette
kvalifikationer eller blive presset markant på lønnen. I sidste ende afhænger
konsekvenserne dog af de politiske valg, der foretages i disse år.

Digitale Jobplatforme:










Digitale jobplatforme er i fremvækst på verdensplan i disse år, hvor flere og flere udbyder
deres arbejdskraft, hyres og udfører deres opgaver digitalt. Den største digitale
jobplatform i verden er Upwork, hvor 9,7 mio. freelancere og 3,4 mio. virksomheder har
været tilknyttet siden 2012, og hvor der årligt udføres1 milliard arbejdsopgaver.
Der er 1621 danske freelancere tilknyttet Upwork og ud af disse har ca. 10 pct. udført
arbejdsopgaver igennem platformen. Timelønnen blandt de enkelte freelancere varierer
mellem 19 kr. til 787 kr., den gennemsnitlige timeløn fordelt på stillinger går fra 92 kr.
blandt assistentopgaver til 294 kr. for opgaver inden for digital marketing.
Den hyppigste timeløn for danskere på Upwork ligger mellem 100 og 150 kr., hvilket er tæt
på en almindelig dansk timeløn. Denne løn er dog uden pension, feriepenge og andre
goder, og freelancerne skal også betale 10 pct. af lønnen til Upwork.
Ved en stikprøve på en tilfældigt udvalgt dag var der 25.884 forskellige jobopslag på
Upwork, fordelt på et bredt udsnit af jobkategorier, f.eks. softwareudvikling og juridisk
arbejde. Af disse jobopslag var 78 pct. deltidsarbejde og 61,6 pct. af opgaverne havde en
varighed på flere måneder.
Disse jobplatforme er medvirkende til, at arbejdsmarkedet i stigende grad bliver globalt,
hvilket vil betyde, at konkurrencen skærpes, også for jobtyper der kræve høje
kvalifikationer.
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Meget tyder på, at vi kun har set toppen af isbjerget ift. fremtidens automatiserede og digitale
arbejdsmarked. IKT og robotter har været her i mange år og har allerede betydet meget, men det
er det samlede stadie af udviklingen af forbundne teknologier, infrastruktur, evner inden for IKT og
sammensmeltning med materialer, som betyder at vi nu står over for en revolution. Denne
udvikling er langt fra kun et dansk fænomen, men foregår globalt. I alle lande står man med
samme udfordring og i alle lande skal man uddanne og investere sig væk fra, at mennesker har de
samme funktioner på arbejdsmarkedet som maskinerne har.
Der er mange muligheder ved udviklingen af Danmarks høje uddannelsesniveau, velorganiserede
arbejdsmarked og gode infrastruktur. Disse faktorer gør, at vi står relativt godt. Men vi skal
investere i IKT-kompetencer, vi skal investere i den fremtid, som allerede er i gang og vi skal ikke
glæde os over blot, at være placeret mellem nr. 9 – 21 på lister over landes IT-parathed, for de
andre lande har fart på. Samtidig er det vigtigt, at vi tør anlægge et politisk fokus på den ulige
indkomstfordeling, som automatisering og platformsøkonomien potentielt kan skabe. Således, at
vi undgår en ”winner-takes-all” situation, hvor de der ejer teknologierne og algoritmerne, ejer
verden, og hvor automatiseringen reducerer den brede middelklasse markant.
Danmark står altså overfor væsentlige udfordringer, som skal tackles korrekt, hvis vi vil se flere af
de positive end negative sider af den næste digitale revolution. Teknologierne er i bund og grund
redskaber, hvorfor vi selv bestemmer, hvad vi ønsker at bruge redskaberne til. Det er derfor vigtigt
at påpege, at konsekvenserne i høj grad afhænger af, hvordan de enkelte lande inddrager og
bruger ny teknologi og jobplatforme. Der er således afgørende forskel på om der fremmes en
holdning til, at arbejdskraft hovedsagligt er en udgift, som derfor må minimeres via automatisering
eller freelancetilknytning, eller om arbejdskraften også bliver set som en værdi for virksomhederne
og som en mulighed for, at udnytte potentialerne i fremtidens digitaliserede og automatiserede
verden.
Udover dette valg afhænger konsekvenserne naturligvis også af omfanget af de teknologiske
landvindinger. Det er således i høj grad et empirisk spørgsmål, der bør afdækkes igennem analyser
af de konkrete tilfælde af automatisering eller ”Uberfisering” som finder sted i Danmark. Som
denne rapport viser, er der dog stadig meget begrænset viden på området. Det anbefales derfor, at
der foretages grundige og systematiske empiriske afdækninger af de nuværende tendenser
indenfor automatisering og platformsøkonomi i Danmark. På denne måde kan aktørerne på det
danske arbejdsmarked anticipere de kommende forandringer, undgå de værste faldgruber og
udnytte de potentialer og muligheder, der også ligger i udviklingen.
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KAPITEL 1: AUTOMATISERING, COMPUTERISERING OG
DEN NÆSTE MASKINALDER
På trods af uenigheder om vækst og niveau, ser de fleste fremtidsforskere indenfor digitalisering
store forandringer forude for mennesker, samfund og arbejdsmarked. Maskiner og computere vil i
langt højere grad end tidligere være i stand til at overtage opgaver, som hidtil var varetaget af
mennesker. Det bliver det største skift af sin art siden industrialiseringen, hvor mange jobs også
forsvandt, og arbejdere måtte finde nye opgaver tilpasset den nye tid. Forskellen ved denne
maskinrevolution er, at computerne i højere grad end tidligere er i stand til at overtage opgaver
med høj kompleksitet og samtidig, gennem såkaldt ”machine learning”, dygtiggøre sig selv og
forandre sig i takt med, at opgavernes kompleksitet øges. Sikkert er det, at de der vil blive ramt af
denne udvikling er de lavtuddannede. Samtidig ser mange, at uanset hvordan de økonomiske
konjunkturer vil bevæge sig, vil velstanden i stigende grad gå til dem i toppen af samfundet, ejerne
af produktionsfaciliteterne, der vil spare på lønomkostninger og opleve øget produktivitet.
Dette kapitel starter med en gennemgang af relevant litteratur for området vedrørende
maskinlæring og digitale trends og går derefter ned i betydningen af disse for arbejdsmarkedet.
Herefter gennemgås Danmarks position i internationale undersøgelser af computeregenskaber og
internet-parathed. Denne litteraturgennemgang leder frem til kapitel 2, hvor der med
udgangspunkt i den eksisterende forskning foretages en konkret analyse af digitaliseringens
effekter på det danske arbejdsmarked.

Automatisering af fremtidens jobfunktioner
I ”The Second Machine Age” af Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee & Jeff Cummings (2014),
beskrives det, hvordan forandringerne I teknologi på kort sigt vil ændre samfundet radikalt.
Opgaver der er præget af en del repetition er allerede i proces til at blive overtaget af sofistikerede
maskiner. Samtidig viser undersøgelser, at også opgaver med højere kompleksitet, såsom
forberedelse af selvangivelser, er ved at blive overtaget af computere. Robotter på fabrikker er
allerede i brug mange steder. Forfatterne beskriver denne udvikling som havende en positiv
indvirkning på økonomien, da virksomhederne vil være i stand til at producere mere. Men denne
øgede produktion vil i høj grad gå til såkaldte ”superstjerner” eller dem på den økonomiske top.
Det skyldes, udover at lavtuddannede bliver skubbet ud af traditionelle jobs, at såkaldte ”winnertakes-all” markeder bliver normaliteten. Denne tendens beskriver, hvordan personen med den
bedste kode eller anden digitale vare, der kan duplikeres i det uendelige, altid vil vinde, da ingen er
interesserede i den 10. bedste vare. Eksempelvis kunne den bedste murer før i tiden måske lægge
1000 murbrikker på en dag, og den 10. bedste 900. Der var dog stadig et behov for den 10. bedste
murers ydelser, om end det måske har været til en lavere løn, da den bedste ikke kan være alle
steder på en gang. Samtidig, hvor der før har været mange mindre fysiske markeder, er der i dag i
højere grad store globaliserede digitale markeder. Forfatterne beskriver processen således:
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“In a superstar economy, the distribution of income isn’t just more spread out; it has a very different
shape. It’s not just that a small group at the top sees big increases. It’s also a change in the
fundamental structure of the distribution. When revenues are roughly proportional to absolute
performance, as in the example of the bricklayer, the earnings distribution is likely to roughly match
the distribution of aptitude and effort […] In contrast, superstar (and long tail) markets are often
better described by a power law, or Pareto curve, in which a small number of people reap a
disproportionate share of sales. This is often characterized as the 80/20 rule, where 20 percent of the
participants get 80 percent of the gains, but it can be more extreme than that. For instance, research
by Erik and his coauthors found that book sales at Amazon were characterized by a power law
distribution. Power law distributions have a ‘fat tail,’ which means the likelihood of extreme events is
much greater than one would expect to see in a normal distribution”

Citatet illustreres i nedenstående figur 1, der sammenligner et traditionelt marked med et ”winnertakes-all”. Forfatterne forklarer også, at denne udvikling måske på den korte bane vil drive
lønningerne ned, men at svaret på dette i højere grad er opkvalificering, end et decideret lønræs
mod bunden. Konklusionerne i bogen læner sig op ad, at mennesker skal lære at blive bedre til at
tænke kritisk og innovativt og lære at udnytte supercomputernes egenskaber i forhold til at løse
komplekse opgaver. Dette peger i retning af, at højere uddannelse og større sats på kritisk
tænkning er nødvendigt, hvilket vil understøtte og give flere kræfter til den økonomiske vækst,
som forfatterne forudser den næste maskinalder vil bringe.

FIGUR 1: NORMAL DISTRIBUTION VS POWER LAW DISTRIBUTION

Kilde: Erik
Brynjolfsson, Andrew McAfee & Jeff Cummings (2014) ”The Second Machine Age”
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Frey & Osbourne (2013) viser i deres artikel, hvorledes digitaliseringen/computeriseringen af
forskellige job vil påvirke arbejdsmarkedet i USA. Det gør de ved at udregne sandsynligheden for
computerisering på baggrund af tre flaskehalse for ingeniørkunsten ift. computerisering:






Opfattelse og behandling
o Fingerfærdighed
o Håndelag
o Små arbejdsrum og svære positioner
Kreativ intelligens
o Originalitet
o Finere kunst
Social intelligens
o Social kløgt
o Forhandling
o Overtalelsesevner
o Hjælpsomhed og omsorg

Disse egenskaber er i øjeblikket de sværeste for computere at replicere, og dermed har job, der
kræver stor inddragelse af disse egenskaber en lavere sandsynlighed for at blive automatiseret.
Frey & Osbourne koder en række job på baggrund af disse egenskaber og udregner dermed
sandsynligheden for jobtyper, men også risikoprofilen for det samlede arbejdsmarked over den
næste tid. Dermed viser de, at især jobs i service, salg og kontor samt produktion står for skud, når
machine learning virkelig sparker ind på arbejdsmarkedet. På baggrund af analysen udarbejder de
grafen vist i Figur 2, der viser sandsynligheden for computerisering og sektorens størrelse på
arbejdsmarkedet. Forfatternes resultater peger på, at som arbejdsfunktionerne er nu, vil 47 pct. af
amerikanske job være i høj risiko for at blive automatiseret.
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FIGUR 2: SANDSYNLIGHED FOR AUTOMATISERING

Kilde: Frey & Osbourne (2013) ”The Future of Employment”

Undersøgelsens største problem er, hvad forfatterne også selv indrømmer, at den ikke tager højde
for, at folk i de samme stillinger får nye ansvarsområder eller tillærer sig at styre maskinerne til
mere effektivitet. For mere om denne undersøgelse samt dansk applicering, se kapitel 2.

Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) har senere repliceret studiet for Norge og Finland og
opdateret data for USA. De støtter resultaterne og finder blot, at andelen af stillinger, der kan
automatiseres, er steget til 49 pct. fra 2010-2012 i USA. Samtidig udregner de andelen af stillinger,
der kan automatiseres for Norge og Finland. Figur 3 nedenfor viser distributionen af arbejdere på
tværs af de tre lande. Det viser sig her, at Norge og Finland har en noget mindre risikopræget
arbejdsmarkedsprofil end USA, hvor spredningen i risiko er mindre. Derfor er andelen af stillinger
med høj risiko for automatisering hhv. 33 og 35 pct. for Norge og Finland.
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FIGUR 3: DISTRIBUTION AF ANSATTE PÅ RISIKO FOR AUTOMATISERING I
NORGE, FINLAND OG USA

Kilde: Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) “Computerization and the Future of Jobs in Norway”

Samtidig undersøger forfatterne, hvordan den demografiske risikofordeling ser ud, hvilket
illustreres i nedenstående figur 4.

FIGUR 4: DEMOGRAFI OG AUTOMATISERING

Kilde: Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) “Computerization and the Future of Jobs in Norway”
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Her ser vi, at især lavtlønnede og lavtuddannede samt ansatte i den private sektor og
produktionsindustrien har den største risiko for at deres job blive automatiserede. Dette passer
godt med karakteristikken givet af Brynjolfsson & McAffee, der jo beskriver, hvordan især
lavtuddannede må opkvalificere sig eller se frem imod en usikker fremtid.
Tænketanken Bruegel (2014) har også forsøgt at replicere studiet, for de europæiske
arbejdsmarkeder og finder ligesom Frey & Osbourne, at omkring halvdelen af arbejdsstyrken er i
risiko for at miste deres arbejde til maskiner. Deres klassificering er en smule anderledes end det
norsk-finske studie, da de i stedet for højrisikojobs klassificerer job, som er sårbare overfor
automatisering. Det fremgår samtidig, at Syd- og Østeuropa er mest sårbare overfor
digitaliseringen af arbejdsfunktionerne. Her er der mange ansat i produktion og servicefag, der
hurtigt kan forsvinde. Nedenstående figur 5 viser procentdelen af job, der er sårbare over for
automatisering i EU-landene og illustrerer dermed det store skel mellem Nord- og Sydeuropa.

FIGUR 5: GEOGRAFI OG AUTOMATISERING

Kilde: Bruegel (2014) ”The Computerisation of European Jobs”
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Det er altså tydeligt, at benyttes Frey & Osbournes metode til estimering af
automatiseringssandsynlighed, ser man i hele den vestlige verden et klart risikobillede, hvor
specielt lavtuddannede og serviceansatte kan se frem mod væsentlige ændringer i opgaver.
Osbourne & Frey har i 2015 lavet en større rapport for CITI på baggrund af deres artikel fra 2013.
Her gennemgår de i større detaljerigdom litteraturen på området, som også er beskrevet her.
Samtidig udfolder de pointerne fra The Future of Employment (2013) og sammenligner disse med
andre studier, der bruger samme metode, hvilket illustreres i nedenstående figur 6 over de
forskellige studiers resultater.

FIGUR 6: GEOGRAFI OG AUTOMATISERING I FORSKELLIGE STUDIER

Kilde: Frey & Osbourne (2015) “Technology at Work: The Future of Innovation and Employment”

Forfatterne bemærker, at Bruegel-studiet finder en stærk negativ sammenhæng mellem et landsBNP per indbygger og andelen af befolkningen, der er i risiko for at få deres job automatiseret.
Dette kan tydes som, at lande generelt bevæger sig mod en beskæftigelsessammensætning, der er
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mindre risikoeksponeret. Altså vil især udviklingslande have større risiko for at opleve en
automatisering af en mængde job i fremtiden, selvom lave lønninger pt. holder dem fra at blive
automatiseret. Når lønningerne stiger, vil det dog blive mere attraktivt for virksomhederne at
investere i computerudstyr i stedet for medarbejdere i udviklingslandene. Bruegel-studiet er dog
begrænset af en temmelig mangelfuld metode, der blot kigger på 22 stillingsbetegnelser, og
studiet afviger da også væsentligt fra andre undersøgelser i samme lande. Pointen om, at landenes
erhvervsstrukturer og økonomiske udviklingstrin spiller en væsentlig rolle står dog stadig fast.

Konsekvenserne ved automatisering
I Frey og Osbournes (2015) gennemgang af empiriske estimeringer af fremtidens automatisering
giver de slutteligt nogle bud på de risici og muligheder, som bevægelsen imod en digital og
automatiseret økonomi vil give:
Risici


Ulighed: Rapporten påpeger, hvordan en stigende ulighed i samfundet er en mulig
konsekvens. Ikke blot mellem den ene procent rigeste og resten af befolkningen, men også
imellem de resterende 99 %. Dette er på baggrund af, at nogle erhverv er i et kraftigt
beskæftigelsesmæssigt fald, mens andre styrkes på baggrund af den teknologiske
udvikling. Samtidig stiger udgifterne til uddannelse i lande som USA og Storbritannien,
hvilket gør det sværere for børn af de folk, hvis job automatiseres, at opnå adgang til bedre
uddannelsesmuligheder. Dette giver et selvforstærkende loop, hvor uligheden i
uddannelse og økonomi mellem middelklassen og arbejderklassen vil forstørres.



Macroeconomic stability risk: Mens lønningerne i middelklassen er stagneret eller faldet har
man udvidet mulighederne for lån. Dette giver store stabilitetsrisici, da det i højere og
højere grad bliver svært for befolkningen at betale lånene tilbage, og man kan se kriser
med oppustede aktiv-klasser, såsom boliger, der kan lægge økonomien ned i flere år.



Vedvarende stagnation (Secular stagnation): Den digitale økonomi kan tilvejebringe
vedvarende stagnation. Dette kan ske på grund af, at digitale virksomheder kræver mindre
kapitalinvestering og derfor færre arbejdere til at skabe ny kapital. Derfor vil kapital stå
uden mål, og opsparingerne vil øges, men ikke sættes i arbejde.

Muligheder


Produktivitet: Selvom den forventede øgede produktivitet endnu ikke er realiseret i særligt
høj grad, er der en klar forventning om at automatisering og øget brug af IT vil øge
produktivitet. Solow skrev i 1987: ”You can see the computer age everywhere but in the
productivity statistics”. Denne udtalelse har været meget beskrivende for synet på IT-
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processer. Det har været åbenlyst, at automatisering har medbragt øget produktivitet,
men i en økonomisk forstand er disse blevet udlignet af gratis adgang til materialerne og
en hidtil forkert implementering af IT-processer i virksomhederne. Potentialet er der altså.
Her ser vi, hvorfor produktiviteten ikke nødvendigvis kan måles i en klassisk økonomisk
forstand, da de producerede varer ikke bidrager i særlig grad til BNP, men til befolkningens
generelle glæde og vidensniveau.


Deleøkonomien: Smartphones og internettet skaber store muligheder, der gør det billigere
at matche udbud og efterspørgsel. I den forstand har deleøkonomien stadig store
potentialer. Rapporten foreslår, at myndigheder kan privatisere områder, som f.eks.
offentligt ejede transportmidler, hvad vil give bedre muligheder for kommuner og
skattebetalere. Samtidig giver deleøkonomien mulighed for at folk kan få adgang til flere
ting billigere eller gratis, hvilket kan gøre fritid mere attraktivt. Mulighederne og risici ved
deleøkonomien uddybes i kapitel 3.



En fritidsverden: Lavtuddannede arbejdere har fået mere fritid i de sidste 50 år. I
modsætning til tidligere tider, er det faktisk de højtuddannede, der arbejder flere timer.
Teknologien vil give mere fritid og højere kvalitet af denne fritid, da aktiviteter bliver
lettere og billigere tilgængeligt.

Nogle forskere har et mere negativt syn end Frey & Osbourne på følgerne af den teknologiske
udvikling, bl.a. Joseph Gordon (2012). Han argumenterer for, at økonomien vil stagnere (og
allerede i høj grad er det), samt at de teknologiske fremskridt er væsentligt overvurderede.
Samtidig bygger hans argument på, at den amerikanske økonomi vil møde en række ”modvinde”,
som vil gøre både innovation og fortsat økonomisk vækst besværlig: Demografiske udfordringer,
lavere uddannelsesniveau, ulighed, globalisering, klima/energi/miljø, samt forbruger- og
statsgæld. Joseph Gordon understreger samtidig, at en stor del af de meget udbredte nye
teknologier ikke er ”vigtige” i en større sammenhæng, da de sjældent opfylder grundlæggende
behov og i højere grad skaber nye.
En anden form for pessimisme findes i Tali Kristals (2013) studie. Her vises det, at arbejdernes
andel af overskuddet er faldet 6 pct. siden 1970 i USA. Samtidig finder han, at fagforeningerne er i
fald. Til slut kobler han disse tendenser med data om investering i computerteknologi og viser, at
sektorer, hvor der er høj grad af investering i computere, har et stort fald i organisering. Kristal tror
altså på en stadig økonomisk vækst i samfundet, men at denne vækst primært vil tilfalde
ejerkredsene.
Større konsulenthuse såsom McKinsey (2013) forholder sig omvendt meget positivt til de nye
teknologiske landevindinger. De beskriver et væsentligt økonomisk potentiale men understreger,
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at dette kun kan indfries, hvis lovgiverne gør en indsats for at indrette økonomi og lovgivning til at
kunne udnytte potentialet:
“[…] the nature of work is changing. Technologies such as advanced robots and knowledge work
automation tools move companies further to a future of leaner, more productive operations, but also
far more technologically advanced operations. The need for high-level technical skills will only grow,
even on the assembly line. Companies will need to find ways to get the workforce they need, by
engaging with policy makers and their communities to shape secondary and tertiary education and by
investing in talent development and training; the half-life of skills is shrinking, and companies may
need to get back into the training business to keep their corporate skills fresh.”
Det er vigtigt at understrege, at den udvikling, de forskellige studier beskriver, ikke kun er
fremtidig men i høj grad foregår hver dag omkring os. Således ser vi, hvordan virksomheder bliver
stadigt dygtigere til at udnytte robotteknologi og avancerede algoritmesystemer i hverdagens
produktion, også herhjemme. Dette sker i tandem med en væsentlig mængde opkvalificering af
medarbejderne, så de i stigende grad er i stand til at varetage kontrollen af de komplekse
automatiske systemer. Internethandel bliver en større faktor. Borgernes kontakt med autoriteter
er i højere grad end nogensinde løftet fra det personlige til det systemiske niveau. Statens
digitaliseringsstrategi (Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi) går ud på, at 80 pct. af
borgernes kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt i slutningen af 2015. Til brug for
dette mål har man indrettet fire digitaliseringsbølger, der hver især har til mål at opnå digitalisering
af borgerservice på en række områder.
Dette vil nødvendigvis betyde et mærkbart skift for de offentligt ansatte HK’ere i arbejdsopgaver
og ansvarsområder. Meget arbejde, der tidligere har optaget medarbejderne i forbindelse med
direkte borgerservice og papirarbejde, vil blive effektiviseret igennem standardiserede formler
udfyldt online. Det vil nødvendigvis betyde, at en del stillinger vil ændre karakter eller forsvinde.
Selvom disse undersøgelser godt kan give indtrykket af en dyster fremtid på arbejdsmarkedet, så
fremhæves det også, at konsekvenserne i høj grad afhænger af arbejdsmarkeds- og
uddannelsespolitiske valg. F.eks. skriver Shapiro et al. (udkommer 2016)
”While the net employment impact of ICT is debatable, there is a wealth of national studies that
indicate that ICT may contribute to productivity increases and economic transformation and with
multiplicative effects on non-ICT sectors if it is accompanied by work process reorganisation and skill
upgrading”.
Det er altså muligt at tilpasse sig udviklingen og undgå de værste risici. Spørgsmålet er dog, hvor
godt rustet det danske arbejdsmarked er til at udnytte de iboende muligheder i fremtidens digitale
økonomi.
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Danmarks IT-kompetencer i internationalt perspektiv
Danmark var i en årrække blandt de fremmeste nationer vedrørende IT-egenskaber. I de senere år
er vi dog blevet overhalet af en række lande, hvilket kan tyde på, at der er behov for en ny
prioritering af området. Dette afsnit behandler de internationale undersøgelser fra større
organisationer, der søger at afdække og indeksere nationernes egenskaber og infrastruktur
vedrørende IKT.
World Economic Forum udgiver jævnligt The Global Information Technology Report. I 2015 kom en
ny udgave, der især går i dybden med udviklingslande, men også henvender sig til lande, der er
længere oppe ad udviklingsstigen. Rapporten bygger i sin grundform på WEF’s Internet Readiness
Index, der indekserer verdens lande på baggrund af en række indikatorer vedrørende internetparathed. Her rangerer Danmark som nr. 15, hvilket afspejler en række strukturelle forhold i højere
grad end danskernes evne og lyst til at bruge internettet. Således er indekset delt op i 10 søjler
under fire subindeks: Miljø, parathed, brug og effekt. Danmark rangeres hhv. nr. 1 og 8 vedrørende
individuelt og forretningsbrug af IT, men som nr. 40 på statens brug af IT. Dette giver en samlet
placering som nr. 9 på ”brug”-subindekset. Nedenfor ses Danmarks placering på de andre
subindeks:


Miljø: 16



Parathed: 13



Effekt: 21

Hvis vi kigger på Danmarks placering siden 2012, fremgår det da også, at vi er faldet betydeligt i
den internationale IKT-konkurrence. Således viser figur 7 Danmarks placeringer i perioden ift. de
lande vi typisk sammenligner os med. Danmark er samtidig et af de få lande med en konsistent
nedadgående scoringskurve på indekset
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FIGUR 7: PLACERINGER PÅ WEF’S INTERNET READINESS INDEX
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Kilde: WEF (2015) ‘Internet Readiness Index 2015’

Dette billede stemmer overens med andre internationale undersøgelser, hvor det tidligere har
fremgået ganske tydeligt, at danske satsninger på opkvalificering og uddannelse i IKT har haft en
positiv effekt, men hvor andre lande nu kommer på niveau med os eller rykker forbi. Bl.a. OECD’s
PIAAC-undersøgelse har understreget behovet for opkvalificering på IT-egenskaber og
problemløsningsegenskaber i forbindelse med IT.
Det er interessant at undersøge, hvorfor Danmark er faldet så meget på både indeks og score.
Derfor kigger vi i det følgende nærmere på de relevante subindeks i PIAAC-undersøgelsen. Et af de
interessante subindeks er det, der fortæller om brug af IKT. Indekset vurderer de forskellige sociale
aktørers brug af IKT. Brugen er inddelt i tre clusters, hvor aktørerne er hhv. enkeltpersoner,
erhvervslivet og regeringen. I alt indeholder underindekset 15 variable oplistet her:

Individuelt brug:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mobiltelefon abonnementer
Internet bruger
Husholdning med en computer
Husholdninger med internet adgang
Fast bredbånd abonnenter
Mobilt bredbånd abonnenter
Brug af virtuelle sociale netværk
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Virksomhedsbrug:
8.
9.
10.
11.
12.

Virksomhedens teknologiabsorbering
Innovations kapacitet
PCT patent ansøgninger
Anvendelse af IKT i business-to-business transaktioner
Niveau af personaletræning

Det offentliges brug:
13. Vigtigheden af IKT for regeringens vision for fremtiden
14. Det offentliges online service indeks
15. Regeringens succes i IKT promovering

På indekset for brug finder vi Danmark på en 9. plads med en score på 5,72 (illustreret i tabel 1
nedenfor). Danmark havde dog i 2012 en score på 5,77. Dette dækker naturligvis ikke over, at
Danmark er blevet dårligere i sig selv, men at vi falder bagefter i takt med, at kravene øges.
Danmark er altså faldet fra en 3. plads på dette subindeks i 2012 til en 9. plads i 2015.

TABEL 1: THE USAGE SUBINDEX, 2015

Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Land
Sverige
Singapore
Finland
Japan
Holland
Korea, Rep.
Luxembourg
Norge
Danmark
United States
Schweiz
England
Forenede Arabiske Emirater
Tyskland
Israel
New Zealand
Qatar
Østrig
Hong kong
Australien

Score
5,91
5,91
5,87
5,87
5,87
5,86
5,78
5,74
5,72
5,67
5,64
5,62
5,55
5,51
5,50
5,40
5,37
5,34
5,32
5,30
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21
22
23
24
25

Island
Taiwan
Estland
Frankrig
Bahrain

5,29
5,29
5,29
5,27
5,24

Kilde: WEF (2015) ‘Internet Readiness Index 2015’

Et andet interessant subindeks er readiness index, hvilket måler, hvor klart et samfund er til at gøre
brug af en god IKT infrastruktur. Indekset er inddelt i 3 clusters; Infrastruktur og digitalt indhold,
Prisoverkommelighed og Færdigheder, og indeholder i alt 12 variable.

Infrastruktur og digitalt indhold:
1.
2.
3.
4.

Elektricitet produktion
Mobilnetværk dækning
Internationalt internet båndbrede
Sikre internet server

Prisoverkommelighed:
5. Tarif på mobiltelefoner
6. Tarif på fast bredbånds internet
7. Internet og telefon industriens konkurrence indeks

Færdigheder:
8. Kvaliteten af uddannelses system
9. Kvaliteten af matematik og videnskabs
uddannelserne
10. Indskrivnings rate på secondary uddannelse
11. Voksen analfabetisme

På dette indeks finder vi Danmark på en 13. plads med en score på 6,04 hvilket også var scoren i
2012. Den samlede placering har dog ændret sig; Danmarks placering i 2012 var således 9. Det
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gælder altså her, som i brugsindekset, at selvom scoren ikke ændrer sig meget, kommer der andre
nationer og overhaler Danmark indenom.

TABEL 2: THE READINESS SUBINDEX, 2015

Placering

Land
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Kilde: WEF (2015) ‘Internet Readiness Index 2015’
Note: Indekset går fra 0-7 hvor 7 er bedst og 0 er dårligst.

Score
Finland
Taiwan
Island
Sverige
Norge
Østrig
Australien
Singapore
Tyskland
Schweiz
Canada
United States
Danmark
Belgien
Japan
Korea, Rep.
Hong kong
Holland
Luxembourg
Cypern
England
Estland
Slovenien
New Zealand
Malta

6,71
6,43
6,38
6,38
6,36
6,34
6,33
6,27
6,20
6,20
6,19
6,07
6,04
6,02
5,99
5,99
5,97
5,96
5,93
5,90
5,88
5,81
5,76
5,76
5,70

Slutteligt kigger vi nærmere på indekset for Impact eller Effekt. Dette indeks fortæller noget om de
økonomiske og sociale virkninger af IKT. Det viser bl.a. om IKT er med til at øge konkurrenceevnen
og velvære i befolkningen. Indekset er inddelt i to clusters, økonomisk og social effekt, der samlet
indeholder otte variable.
Økonomisk effekt:
1. IKTs indvirkning på nye services og produkter
2. PCT IKT patent ansøgninger
3. IKTs indvirkning på nye organisationsmodeller
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4. Beskæftigelses i videns intensive aktiviteter

Social effekt:
5.
6.
7.
8.

IKTs indvirke på adgang til basale services
Internet adgang i skolerne
IKT brug og regeringens efficiens
E-participation indeks

På dette indeks finder vi Danmark helt nede på en 21. plads med en score på 5,02 pct. Det viser sig
dog, at Danmark tilbage i 2012 scorede noget højere på dette indeks nemlig 5,53 og samtidig lå
placeret som nr. 6. Dette bidrager altså til et samlet billede af, at Danmark som nation bliver
dårligere komparativt med ikke alene vores nabolande, men også en række andre nationer.

TABEL 3: THE IMPACT SUBINDEX, 2015

Placering
Land
1
Singapore
2
Holland
3
Finland
4
Sverige
5
Korea, Rep.
6
United States
7
Israel
8
Schweiz
9
England
10
Norge
11
Japan
12
Luxembourg
13
Canada
14
Estonia
15
Taiwan
16
Hong Kong
17
Tyskland
18
Forenede Arabiske Emirater
19
Australien
20
New Zealand
21
Danmark
22
Island
23
Frankrig
24
Irland
25
Belgien
Note: Indekset går fra 0-7 hvor 7 er bedst og 0 er dårligst.
Kilde: WEF (2015) ‘Internet Readiness Index 2015’

Score
6,01
5,92
5,83
5,74
5,60
5,58
5,55
5,46
5,46
5,43
5,36
5,35
5,33
5,30
5,30
5,22
5,18
5,18
5,10
5,02
5,02
5,01
5,01
4,95
4,95
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Der findes dog også undersøgelser, der placerer Danmark bedre. Således laver International
Telecommunications Union årligt et IKT-indeks, og her scorer Danmark væsentligt bedre og ender
som nr. 1 i 2014. Dette indeks går mindre ind i politiske forhold og fokuserer i højere grad på
adgang og infrastruktur. Ud af 11 indikatorer som benyttes i indekset, handler de fem om
infrastrukturen i form af telefon og internet dækning. Tre indikatorer omhandler brug, forstået
som andel med internet og mobiladgang, og evnerne måles kun ved landets læsefærdigheder og
generelle uddannelsesniveau. Der er altså væsentlige variationer ift. de ovennævnte indekser, hvor
politiske forhold og specifikke IT-kompetencer også medtages, hvilket er med til at forklare
forskellene i Danmarks placering.
Danmark har altså et stort potentiale i form af vores IT-infrastruktur og generelle
uddannelsesniveau, men står samtidig overfor nogle store udfordringer, hvis man kigger på det
samlede internationale billede vedrørende IT-kundskaber og politisk opmærksomhed på
forbedringen af disse. At vores skandinaviske naboer samtidig stadig ligger blandt de bedste lande,
mens vi glider ned af listen kan derfor give anledning til bekymring.
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Opsamling
Uagtet debatten om fortsat økonomisk vækst i den digitale tidsalder, er forskere verden over enige
i, at de næste årtier vil byde på store forandringer i den måde, vi organiserer arbejdet på. Dette
gælder især stillinger i servicefag samt stillinger med høj grad af repetition, som endnu ikke er
blevet automatiseret. Implikationerne af denne forandring kan være enorme, men kan også blot
betyde, at vi som samfund skal være dygtigere til at omskole os og uddanne til at håndtere
opgaver med højere kompleksitet. Det er som bekendt svært at spå om fremtiden, men det må
tages til efterretning, at man kan se så store forandringer på horisonten. Samtidig ser vi også,
ifølge flere undersøgelser, at Danmark så småt er begyndt at sakke bagud ift. IT-kompetencer i
international sammenhæng. Dette har en stor betydning for, hvor parate vi er til at gå de enorme
udfordringer i møde. Resten af rapporten vil derfor fokusere på de udfordringer, vi potentielt kan
stå overfor indenfor en meget overskuelig fremtid og dermed vise behovet for at foretage klare
politiske valg og prioriteringer ift. fremtidens arbejdsmarked.
I det næste kapitel vil vi på baggrund af denne litteraturgennemgang anvende metoden udviklet af
Frey & Osbourne til at undersøge de umiddelbare implikationer ved den fremtidige automatisering
for det danske arbejdsmarked. Kapitel tre vil derpå rette blikket mod den nuværende situation,
hvor en klar konsekvens af digitaliseringen allerede ses ved udbredelsen af digitale jobplatforme
såsom Uber og Upwork.
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KAPITEL 2: ET EMPIRISK BLIK PÅ AUTOMATISERING
Som beskrevet i Kapitel 1 er arbejdsmarkedet under hastig forandring grundet et stigende antal
robotter og avanceret software, som overtager forskellige arbejdsopgaver. Robotterne har
allerede gjort deres indtog i industrien, hvor de ofte overtager rutineprægede opgaver, men
udviklingen går hurtigt og robotterne mestrer i stigende grad komplekse arbejdsopgaver.
Indeværende kapitel dykker ned i tallene og undersøger, hvor mange job, der er i højrisiko for
automatisering. Ydermere undersøges hvilke typer job, der er mest udsatte, og hvilke
karakteristika disse har.
På baggrund af data og metode fra Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015), samt Frey and Osborne
(2013), der undersøger, hvor mange job der er i højrisiko for automatisering i hhv. Norge og Finland
samt USA, analyserer vi det danske arbejdsmarked og laver en tilsvarende analyse. Grundet
globaliseringen antages at sandsynligheden for at et givent job automatiseres, er den samme i
Danmark som i USA.

FIGUR 1: ANDEL STILLINGER EFTER RISIKONIVEAU

Note: et job kategoriseres som værende i lav risiko hvis sandsynligheden for automatisering er 30 pct. eller derunder. E r
sandsynligheden mellem 30 pct. og 70 pct. kategoriseret jobbet som værende i medium risiko og er sandsynligheden over 70 pct. er
jobber i høj risiko for automatisering.
Datagrundlag: Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) samt Danmarks Statistik
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I Danmark er 31 pct. af alle job i højrisiko for at blive automatiseret (jf. figur 1). Det er svært at vide,
hvor hurtigt udviklingen vil gå, og om disse jobfunktioner vil være fuldt automatiseret om 10 eller
50 år. Dog vælger Frey & Osborne (2013), at komme med et forsigtigt bud på en tidshorisont, som
hedder 10 til 20 år. I andet kvartal 2015 bestod arbejdsstyrken af 2.852.000 mennesker i alderen 1564 år. 31 pct. af disse, svarende til 876.689 mennesker, er dermed i høj risiko for, at deres job
forsvinder grundet automatisering1.
På trods af at hele 876.689 mennesker er i høj risiko for at miste deres job på grund af
automatiseringer, er andelen af job i høj risiko i Danmark mindre end i eksempelvis Norge og
Finland, der henholdsvis har 33 pct. og 35 pct. stillinger som er i høj risiko for automatisering
(Pajarinen, Rouvinen & Ekeland, 2015). Endnu værre står det til i USA hvor hele 47 pct. er i høj risiko
for automatisering (Frey & Osbourne, 2013).

Kontor -og kundeservice arbejde bliver automatiseret
Det drejer sig dermed om en væsentlig mængde job, som indenfor de næste årtier står til at blive
automatiseret. Det er derfor interessant at undersøge nærmere, hvilke typer job, som er mest
udsatte, da effekterne af automatiseringen vil ændre arbejdsmarkedet og arbejdsfunktionerne
markant.

1

Givet at sandsynligheden for om et job automatiseres ikke har ændret sig siden 2012.
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FIGUR 2: SANDSYNLIGHED FOR AUTOMATISERING
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Datagrundlag: Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) samt Danmarks Statistik

Som det fremgår af figur 2, er sandsynligheden for automatisering størst, hvis man arbejder
indenfor kontor- og kundeservice. Her er den gennemsnitlige sandsynlighed for automatisering
hele 92 pct. Faktisk er hele 87 % af alle stillinger i denne stillingskategori i høj risiko for at blive
automatiseret. Den næstmest udsatte stillingskategori er operatør- og monteringsarbejde samt
transportarbejde. Den gennemsnitlige sandsynlighed, for at et job automatiseres i denne
stillingskategori, er 74 pct., mens hele 78 pct. af alle stillinger indenfor operatør- og
monteringsarbejde samt transportarbejde er i høj risiko for automatisering.
Retter man blikket mod den anden ende af skalaen, ses det tydeligt, at arbejde, der forudsætter
viden på højeste niveau samt ledelsesarbejde, har markant mindre sandsynlighed for
automatisering end alle andre jobtyper. Den gennemsnitlige sandsynlighed for automatisering er
11 pct. og 14 pct. for henholdsvis arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau og
ledelsesarbejde. I stillingskategorien arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau, er kun 1 pct.
af alle stillingerne i høj risiko for automatisering, mens ingen af stillingerne indenfor
ledelsesarbejder er i høj risiko for automatisering. Den ene procent i stillingskategorien arbejde,
der forudsætter viden på højeste niveau, dækker over stillingen revisions- og regnskabscontroller
arbejde, som har en sandsynlighed på hele 95,7 pct. for automatisering.
Nedenfor vises en top 10 over de mest udsatte stillinger.
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TABEL 1: TOP 10 OVER MEST UDSATTE STILLINGER
Stilling
Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter
Dataregistreringsarbejde
Salgsarbejde i kundekontaktcentre
Speditørarbejde
Advokatsekretærarbejde
Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
Regnskabsarbejde
Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde
Landbrugsteknikerarbejde

Sandsynlighed
99,0 %
99,0 %
99,0 %
98,5 %
98,0 %
98,0 %
98,0 %
97,0 %
97,0 %
97,0 %

Antal
3.913
2.587
69
4.168
15.096
2.682
1.790
56.186
7.537
5.640

Note: data i tabellen er sorteret efter stillingens størrelse og den sandsynlighed for automatisering.
*Antal angiver antal fuldtidsbeskæftiget.
Datagrundlag: Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) samt Danmarks Statistik.

Af tabel 1 fremgår det, at operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter,
dataregistreringsarbejde og salgsarbejde i kundekontaktcentre er de stillinger, hvor der er størst
sandsynlighed for, at arbejdsopgaverne automatiseres. I disse stillinger er sandsynligheden hele 99
pct. De 10 stillinger, som er i højst risiko for automatisering, indeholder tilsammen næsten 100.000
fuldtidsbeskæftigede.
Vender vi igen blikket mod de stillinger, som har den mindste sandsynlighed for at blive
automatiseret, er listen over de 10 mindst udsatte stillinger tydeligt domineret af ledelsesarbejde
samt arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau (jf. tabel 2).

TABEL 2: TOP 10 OVER MINDST UDSATTE STILLINGER
Stilling
Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller
Kost- og ernæringsarbejde
Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder
Arbejde inden for audiologi og logopædi
Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet

Sandsynlighed
0,4 %
0,4 %
0,4 %
0,5 %
0,7 %

Antal
3.587
2.562
167
83
5.868
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Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet
Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område
Arbejde inden for psykologi
Almen undervisning efter grundskoleniveau
Sygeplejerskearbejde

0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,8 %
1%

3.736
243
85
14.437
49.273

Note: data i tabellen er sorteret efter stillingens størrelse og den sandsynlighed for automatisering.
*Antal angiver antal fuldtidsbeskæftiget.
Datagrundlag: Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) samt Danmarks Statistik.

Ser man på hvilke typer stillinger, der kan automatiseres, er det tydeligt at rutineprægede
stillinger, hvor arbejdsopgaverne kan kodes i en algoritme, er meget udsatte. Til gengæld er
særligt lederjob i meget lille risiko for automatisering, da en leders arbejdsopgaver er komplekse
og ikke rutineprægede. Ydermere, kræves der af en god leder at vedkommende har en god social
forståelse og interagerer på fornuftig vis med sine ansatte. Det tyder på, at stillinger, hvor social
interaktion er en vigtig del af arbejdet, generelt er meget lidt udsat overfor automatisering. Dette
gælder for eksempel almen undervisning, arbejde indenfor psykologi og sygeplejearbejde. I netop
disse typer af stillinger er social interaktion og den menneskelige omsorg essentiel, hvilket er noget
en computer endnu ikke er i stand til at levere.

Beskæftigelsesudviklingen
I forbindelse med hvilke stillingskategorier, der har størst sandsynlighed for automatisering, er det
også interessant at undersøge, hvordan beskæftigelsesudviklingen ser ud blandt selvsamme
stillingskategorier, forsåledes at se, om jobtyperne allerede er ved at tilpasse sig fremtidens
arbejdsmarked.
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FIGUR 3: ANDEL STILLINGER EFTER RISIKONIVEAU
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Datagrundlag: Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) samt Danmarks Statistik.

Sammenligner vi ovenstående figur med figur 2, ses det, at der har været en beskæftigelses
stigning på 8 pct. i perioden 2010 til 2014 for arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, samt
at sandsynligheden for automatisering i denne stillingsgruppe er 69 pct.
At der har været en stigning i beskæftigelsen inden for landbrug, skovbrug og fiskeri kan forklares
med en stigning det økologiske landbrug. Tilbage i 2010 var der 2.602 økologiske landbug
svarende til 6,2 pct. af det samlede danske landbrug. Disse økologiske landbrug havde tilsammen
150.858 ha jord (Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2010, 2011). I 2014 er antallet af
økologiske landbrug faktisk faldet en smule, dog er de traditionelle landbrug faldet relativt mere,
således at de økologiske landbrug udgør 6,7 pct. af hele det danske landbrug. De økologiske
landbrug har i 2014 tilsammen 176.323 ha jord, dermed er arealet, hvorpå der er økologisk landbrug
steget 17 pct. på 5 år (Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014, 2015). Det er klart at et
økologisk landbrug kræver flere hænder end et konventionelt landbrug, da man f.eks. ikke kan
anvende sprøjtegifte til at holde insekter og sygdomme væk. Stigningen i det økologiske landbrug
kan dermed være en del af forklaringen på, at stillingsgruppen landbrug, skovbrug og fiskeri
oplever en beskæftigelsestilvækst på 8 pct. fra 2010 til 2014.
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Ser vi tilbage på figur 2, er kontor- og kundeservicearbejde den stillingsgruppe som har højst
sandsynlighed for automatisering (92 pct.). Dog har der alligevel været en stigning i beskæftigelsen
i denne gruppe på 3 pct. fra 2010 til 2014. Man kunne have forventet, at den stillingsgruppe som
havde den højeste sandsynlighed for automatisering også ville opleve et fald i beskæftigelsen.
Dette ser ikke ud til at være tilfældet. Dog er dette i høj grad tilfældet for stillingsgruppen
operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde, som har den næsthøjeste sandsynlighed
for automatisering (74 pct.). Denne stillingsgruppe har fra 2010 til 2014 oplevet et fald i
beskæftigelsen på hele 10 pct., hvilket gør den til den stillingsgruppe med det største fald i
beskæftigelsen.
Retter vi fokus mod de stillinger, der havde de laveste sandsynligheder for automatisering, finder vi
arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau med en sandsynlighed på 11 pct. samt
ledelsesarbejde med en sandsynlighed på 14 pct. Disse stillingsgrupper oplever begge en fremgang
i beskæftigelsen på hhv. 7 pct. og 4 pct. Det gør sig dermed gældende, at de to stillingsgrupper
som skiller sig ud med en lav sandsynlighed for automatisering også oplever en væsentlig
fremgang i beskæftigelsen fra 2010 til 2014.
Det kunne tyde på, at der er en negativ sammenhæng mellem sandsynlighed for automatisering
og beskæftigelsesændringen i perioden 2010 til 2014. Laves der en lineær regression, hvor outliers
med en beskæftigelsesændring på 100 pct. eller derover, og stillinger hvor antallet er under 30
personer i 2010 eller 2014 fjernes, fås et negativt signifikant forhold. Dog er forholdet relativt småt,
da en ændring i sandsynlighed fra 0 pct. til 100 pct. giver et fald i beskæftigelse på 7,9 pct. i
perioden 2010 til 2014.
Det bør dog nævnes, at ændringen i beskæftigelse kan skyldes mange faktorer, og at et fald i
beskæftigelse ikke nødvendigvis er grundet automatisering, men kan også være resultatet af
eksempelvis nedskæringer på området eller konjunktursvingninger.
At der er et negativt forhold mellem beskæftigelsesændring og risiko kan tydeligt ses, hvis man
kigger på ændring i beskæftigelsen mellem 2010 og 2014 efter risikotype.
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FIGUR 4: BESKÆFTIGELSESÆNDRINGEN INDDELT EFTER RISIKOTYPE
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Datagrundlag: Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) samt Danmarks Statistik

Som det fremgår af ovenstående figur, har der fra 2010 til 2014 været en stigning i job med lav
risiko for automatisering og et fald i job med medium og høj risiko for automatisering. Der er fra
2010 til 2014 kommet 2,31 pct. flere lavrisikojob, mens der er kommet 0,09 pct. færre medium
risiko job og hele 1,31 pct. højrisikojob er forsvundet.
Det kan dog være interessant at dykke lidt længere ned i tallene og se på, hvordan
beskæftigelsesændringerne i stillingsgrupperne er fordelt efter risikoniveau, altså om det for hver
stillingsgruppe hovedsageligt er højrisikostillingerne, som forsvinder, mens antallet af lavrisikojob
stiger. Nedenstående figur viser beskæftigelsesændringen for stillingsgrupper inddelt i risikotype.
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FIGUR 5: BESKÆFTIGELSESÆNDRINGEN EFTER STILLINGSGRUPPE
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Datagrundlag: Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) samt Danmarks Statistik

Som det fremgår af figur 5, er det ikke tilfældet for alle stillingsgrupper, at det er højrisikojobbene,
der forsvinder. Faktisk ses der en stigning i højrisikojob inden for kontor- og kundeservicearbejde
samt inden for manuelt arbejde i perioden 2010 til 2014. Den største stigning i højrisikojob findes
indenfor kontor- og kundeservicearbejde, hvor antallet af højrisikojob steg med 2,8 pct. fra 2010 til
2014. Til gengæld falder den med hele 7,7 pct. indenfor operatør- og monteringsarbejde samt
transportarbejde, som er den stillingsgruppe, hvor beskæftigelsen i højrisikojob falder mest.
Rettes fokus mod lavrisikojobbene, ses det, at antallet af lavrisikojob stiger med hele 6,5 pct. inden
for arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau. Det er dog bemærkelsesværdigt, at der ikke
findes nogle lavrisikojob indenfor operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde, arbejde
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inden for landbrug, skovbrug og fiskeri eller andet manuelt arbejde. Dog er det kun indenfor
service- og salgsarbejde, at antal af lavrisiko falder, omend der er et fald i alle risikotyper i denne
stillingsgruppe.

Rutinejob er i høj risiko for automatisering
De forskellige stillinger i Danmark kan opdeles efter, hvorvidt de er rutine eller ikke-rutinejob, samt
hvorvidt de er manuelle eller kognitive job. Laves denne opdeling, ses det tydelig, at rutinejob
gennemsnitligt har højere risiko for automatisering end ikke-rutinejob (jf. figur 6).

FIGUR 6: JOBTYPE OG GENNENSNITLIG RISIKO
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Datagrundlag: Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) samt Danmarks Statistik og Valletta (2015).

Som det fremgår af figuren ovenfor, er den gennemsnitlige sandsynlighed for automatisering
højest for kognitive rutinejob. Kognitive rutinejob har en gennemsnitlig sandsynlighed for
automatisering på hele 80 pct. Manuelle rutinejob har den næsthøjeste sandsynlighed, denne er på
73 pct. De stillinger, der har de laveste sandsynligheder er dermed ikke-rutinejobbene. Et manuelt
ikke-rutinejob har en gennemsnitlig sandsynlighed på 35 pct., mens et kognitivt ikke-rutinejob har
en sandsynlighed på 15 pct., og er dermed den type job med den laveste sandsynlighed.
Dykker man lidt længere ned i tallene, viser det sig, at ikke-rutine kognitive job er de job med den
mindste andel ansatte i høj risiko for automatisering, mens rutinekognitive job er de job, hvor flest
er i høj risiko for automatisering (jf. figur 7).
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FIGUR 7: JOBTYPE OG RISIKONIVEAU
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Datagrundlag: Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) samt Danmarks Statistik og Valletta (2015).

Andelen i højrisiko er størst for kognitive rutinejobs, hvor hele 72 pct. er i høj risiko og kun 6 pct. er i
lav risiko. For manuelle rutinejob er tallene henholdsvis 59 pct. og 3 pct. Rettes blikket mod ikkerutinejobbene er andelen i høj risiko kun 12 pct. og 3 pct. for henholdsvis manuelle ikke-rutinejob
og kognitive ikke-rutinejob. Andelen i lav risiko for manuelle ikke-rutinejob er 40 pct., mens den for
kognitive ikke-rutinejob er hele 80 pct. Jævnfør figur 6 og 7 er der altså et stort skæl mellem rutineog ikke-rutinejob, når det kommer til sandsynligheden for automatisering. Dette giver god
mening, da rutinejob lettere kan sættes på formel og kodes i algoritmer, end ikke-rutinejob kan.
Derfor er jobbene også nemmere at automatisere.
I nedenstående figur ses beskæftigelsesudviklingen fra 2010 til 2014 for disse jobtyper.

FIGUR 8: ÅRLIG BESKÆFTIGELSESUDVIKLING I PERIODEN 2010-2014 I
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Datagrundlag: Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) samt Danmarks Statistik og Valletta (2015).

33

34

Som det fremgår af figur 8, har der udelukkende været en positiv beskæftigelsesudvikling indenfor
kognitive ikke-rutinejob i perioden 2010 til 2014. I denne jobkategori har den årlige vækst i
beskæftigelsen været 2,46 pct. Til gengæld har der været negativ jobvækst i alle de andre
jobkategorier. Særligt indenfor manuelle job er beskæftigelsen faldet med over 1 pct. i perioden
2010 til 2014. Ser vi på de absolutte tal, har der været en fremgang på 160.824 fuldtidsstillinger
inden for ikke-rutine kognitive jobs, mens der har været en tilbagegang i fuldtidsstillinger på 35.131
for ikke-rutine manuelle job og en tilbagegang på 44.948 og 12.881 fuldtidsstillinger inden for
henholdsvis rutinemanuelle og rutinekognitive job.
Det er interessant, at den jobtype, hvor færrest er i høj risiko for automatisering, også er den, som
har den største beskæftigelsesvækst. Det tyder altså på, at folk flytter sig over i stillinger med
lavere risiko for automatisering, og at arbejdsmarkedet dermed er ved at tilpasse sig en situation,
hvor nogle job forsvinder og andre kommer til. Det kan dog også være tilfældet, at nye
arbejdstagere i højere grad er udstyret til at påtage sig ikke-rutine kognitive arbejdsfunktioner,
mens andre jobtyper bliver faset ud. Dog forsvinder der fleste job indenfor de manuelle jobtyper,
særligt forsvinder der årligt 1,14 pct. stillinger indenfor manuelle rutinejob, hvor hele 59 pct. er i høj
risiko for automatisering. I kognitive rutinejob, som ellers er den jobtype, hvor andelen af personer
i høj risiko for automatisering er højest (72 pct.), har faldet i beskæftigelse været 0,58 pct. årligt fra
2010 til 2014.

Lave lønninger og høj risiko for automatisering går hånd i hånd
Studeres gennemsnitlønningerne i de forskellige risikogrupper fremgår det, at den gennemsnitlige
timeløn blandt stillingerne i høj risiko er noget lavere end blandt stillingerne i mellem eller lav risiko
(jf. figur 9). Det tyder altså på, at det hovedsageligt er personer med lave lønninger, der risikerer, at
deres job bliver automatiseret.
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FIGUR 9: GENNESNITLIG TIMELØN EFTER RISIKONIVEAU
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Note: I timeløn inkluderes særlig feriegodtgørelse, ferie- og søn- og helligdagsbetalinger, pensionsbidrag, uregelmæssige
betalinger, personalegoder, genetillæg, fraværsbetalinger samt overtidstillæg.
Datagrundlag: Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) samt Danmarks Statistik.

Som det fremgår af figur 3, er gennemsnitslønnen for stillingerne som er i lav risiko for
automatisering 354 kr. mens den er 280 kr. for stillingerne i mellem risiko og kun 256 kr. for de
stillinger der er i høj risiko for automatisering. Kigger vi lidt dybere i tallene og inddeler lønnen i
intervaller, er det tydeligt, at jo højere løn jo lavere risiko for automatisering og vice versa (jf. figur
10).

FIGUR 10: TIMELØN OG RISIKONIVEAU

500 kr. eller derover

98%

400 - 500 kr.

2%

79%

300 - 400 kr.

51%

200 - 300 kr.

24%

14%
32%

34%

under 200 kr. 1%

41%

0%

20%

7%

Lav risiko
Medium risiko
Høj risiko

17%
41%

59%

40%

60%

80%

100%
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betalinger, personalegoder, genetillæg, fraværsbetalinger samt overtidstillæg.
Datagrundlag: Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) samt Danmarks Statistik.
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Som det fremgår af figur 9, er der ingen stillinger med en gennemsnitsløn på 500 kr. eller derover,
der er i høj risiko for automatisering, 2 pct. er i mellem risiko mens hele 98 pct. er i lav risiko (jf.
figur 4). For job hvor gennemsnitslønnen er mellem 400 kr. og 500 kr. er 79 pct. i lav risiko for
automatisering, 14 pct. i mellem risiko og kun 7 pct. i høj risiko. Hver gang man bevæger sig ned i
lønintervallerne stiger andelen af stillinger i høj risiko for automatisering. Ser vi på job hvor
gennemsnitlønnen er under 200 kr. er hele 59 pct. i høj risiko for automatisering, 41 pct. er i mellem
risiko og kun 1 pct. er i lav risiko.

Uddannelse og risiko for automatisering
Da der tydeligt ses en negativ sammenhæng mellem løn og risiko for automatisering, kunne man
forestille sig, at der også var et negativt forhold mellem uddannelsesniveau og risiko for
automatisering, da der ofte observeres et positivt forhold mellem uddannelsesniveau og lønniveau.
Nedenstående figur 11 viser, at dette også er tilfældet.

FIGUR 11: GENNEMSNITLIG RISIKO EFTER UDDENNELSESNIVEAU
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Datagrundlag: Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) samt Danmarks Statistik Luxembourg income survey.

I figur 11 er lavtuddannede defineret som personer, hvis højeste gennemførte uddannelse er
gymnasiet, en erhvervsfaglig gymnasie uddannelse eller en lavere uddannelse. Medium
uddannede dækker over personer med erhvervsuddannelse, korte- eller mellemlange
videregående uddannelser som højeste gennemførte uddannelse. Mens højtuddannede er
personer hvis højeste uddannelse er en bachelor, kandidat eller ph.d..
Af figur 5 fremgår det, at den gennemsnitlige risiko for automatisering er 65 pct. for
lavtuddannede, 45 pct. for medium udannede og kun 9 pct. for højtuddannede. Der er dermed et
tydeligt, negativt forhold mellem uddannelsesniveau og risiko for automatisering. Ser vi på, hvor
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stor andel som ligger i hver risikogruppe efter uddannelse, fremgår det, at andelen i høj risiko er
stigende jo lavere uddannelsesniveauet er (jf. Figur 12).

FIGUR 12: UDDENNELSESNIVEAU OG RISIKONIVEAU
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Datagrundlag: Pajarinen, Rouvinen & Ekeland (2015) samt Danmarks Statistik Luxembourg income survey.

I figuren fremgår det, at hele 91 pct. er i lav risiko for automatisering blandt højtuddannede, mens
det kun er 9 pct. som er i medium risiko og ingen er i høj risiko. For medium uddannede er andelen
af personer i lav risiko faldet til 38 pct., andelen i medium risiko er steget til 34 pct. og 28 pct. er nu i
høj risiko. For lavt uddannede er andelen af personer i lav risiko faldet til 17 pct., andelen i medium
risiko er 31 pct. og hele 53 pct. er i høj risiko for automatisering. Kontrasten mellem de lavest og de
højest uddannede er dermed meget stor.

Opsamling
Hele 876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering over de næste årtier. Kigger vi lidt ned i
tallene, er det tydeligt, at rutineprægede job er i højere risiko end ikke-rutineprægede job, da et
rutinejob er nemmere at kode i en algoritme end et ikke-rutinepræget job. Ydermere viser det sig,
at job, hvor social interaktion er vigtig for jobbets udførelse har meget lav risiko for at blive
automatiseret. Dette kan forklares med, at en robot eller computer endnu ikke kan interagere på
en fornuftig måde med mennesker, eller kan udvise oprigtig omsorg, hvilket er essentielt i disse
typer job. Det viser sig også, at særligt dårligt betalte job og job hvor den ansatte ikke har en lang
uddannelse er i høj risiko for automatisering. Meget tyder altså på, at en fortsat opkvalificering af
arbejdsstyrken er nødvendig for at modvirke den skævvridning af løn- og arbejdsforhold, vi har set
over de senere år.
Dog ser vi indenfor de seneste 5 år en pæn stigning i beskæftigelsen i de job, som er i lav risiko for
automatisering, hvilket kunne tyde på, at arbejdsmarkedet er ved at tilpasse sig en situation, hvor
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nogle job kommer til at forsvinde. Vores tal viser ikke, hvorvidt bevægelsen er et udtryk for, at
arbejdstagere flytter sig, eller om det er nye arbejdstagere der er højere kvalificeret end tidligere.
Det er svært at sige noget om, hvad fremtiden bringer og der er i dag stor uenighed blandt fagfolk
på området, omkring hvad den øgede automatisering på arbejdsmarkedet kommer til at betyde.
Pessimisterne spår om store problemer med arbejdsløshed, da de personer som mister deres job
ikke vil kunne finde nyt arbejde grundet mangel på arbejdsopgaver. Optimisterne mener, at
automatiseringen er en god ting, og at denne medfører nye og anderledes job med nye muligheder
for økonomisk vækst.
At automatiseringen medfører nye typer af job er bestemt plausibelt. Kigger vi på udviklingen fra
1850 til nu har arbejdsmarkedet gennemgået en industriel revolution, hvor øget automatisering og
flere maskiner ikke har medført øget arbejdsløshed men blot andre typer af job (Brynjolfsson,
McAfee & Cummings 2014). Situationen fremadrettet er dog lidt anderledes, da meget tyder på, at
automatiseringen af arbejdsopgaver hastigt tager fart og kommer til at gå væsentlig hurtigere end
tidligere set. Før i tiden har arbejdsmarkedet kunne nå at følge med udviklingen, og man har haft
mulighed for at omskole personer som løbende mistede deres job på grund af industrialiseringen.
Spørgsmålet er derfor; kommer automatiseringen i fremtiden til at gå så hurtigt, at
arbejdsmarkedet ikke kan nå at tilpasse sig? Hvis det sker, vil vi komme til at se en større gruppe
arbejdsløse, hvis kvalifikationer ikke matcher de kvalifikationer, som efterspørges af
arbejdsgiverene.

SÅDAN HAR VI BEREGNET TALLENE

Resultaterne i dette notat er beregnet ud fra Pajarinen and Ekeland, hvor sandsynligheden for
at en stilling kan automatiseres er opgivet, samt data fra Danmarks Statistik på antal
fuldtidsbeskæftiget og gennemsnitsløn pr. stilling. Ydermere er Luxembourg Income Survey
brugt for at få data på uddannelse.
Vores data rummer sandsynligheder på 351 stillinger, hvilket i 2014 svarer til 1.209.469
fuldtidsbeskæftiget. Det bemærkes, at data er begrænset, således at vi ikke har nogen
sandsynligheder for stillinger indenfor f.eks. militært arbejde.
Inspireret af Frey & Osborne (2013) er et job kategoriseret som værende i lav risiko, hvis
sandsynligheden for automatisering er 30 pct. eller derunder. Er sandsynligheden mellem 30
pct. og 70 pct. kategoriseres jobbet som værende i medium risiko og er sandsynligheden over
70 pct. er jobbet i høj risiko for automatisering.
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KAPITEL 3: FREMTIDENS PLATFORMSØKONOMI
De foregående kapitler har beskrevet mulige fremtidsscenarier for automatisering på det danske
arbejdsmarked på baggrund af førende forskning og tilgængelige empiriske data. Disse antagelser
og udregninger er naturligvis behæftet med en vis usikkerhed, men kan dog siges at være de
bedste nuværende bud på fremtidens arbejdsmarkedsbehov. Nærværende kapitel vil flytte blikket
tilbage til nutiden og give et øjebliksbillede af en stigende tendens til, at arbejdsopgaver udbydes
på digitale platforme. Fokus er således ikke på de teknologiske muligheder for automatisering i
fremtiden, men derimod på de nuværende teknologiske muligheder for nye former for
arbejdsdeling og arbejdstilknytning. Selvom fremtiden måske tilhører robotter og computere, så er
der nemlig mange indikationer på, at nutidens arbejdsmarked i stigende grad tilhører freelancere
og anden løst tilknyttet arbejdskraft.
Nutidens teknologiske landvindinger såsom Cloud-computing, Internet of Things og mobile
netværk (McKinsey 2013; Deloitte 2014) har muliggjort, at både mennesker og genstande konstant
er online, at vores mindste bevægelser registreres og at vi altid har adgang til store mængder data
og software. Dette giver uanede muligheder for firmaer og enkeltpersoner til at kommunikere og
arbejde sammen, med et minimum af transaktionsomkostninger og på tværs af store afstande.
Herved kan mulighederne for at tilknytte freelancere og anden mere løst tilknyttet arbejdskraft
øges, hvilket i sidste ende kan påvirke hele arbejdsmarkedets organisering.
Denne udvikling er blevet beskrevet som en ny, kreativ deleøkonomi, hvor vi kan mindske vores
forbrug og omkostninger til fordel for økonomien og miljøet og hvor arbejdere ikke længere er
bundet af geografiske eller erfaringsmæssige barrierer, der tidligere ville have holdt dem ude af
arbejdsmarkedet (Florida 2012; Stephany 2015). Ikke mindst konsulenthuse som Deloitte og
McKinsey har plæderet for de positive aspekter ved deleøkonomien, hvor virksomheder kan
udnytte den større fleksibilitet og generelt spare mange af de transaktionsomkostninger, der er
forbundet med traditionelle vikarbureauer (Deloitte 2014). Andre steder er udviklingen blevet
beskrevet som udbredelsen af en ”Gig Economy”, hvor løs tilknytning og småjobs erstatter de
arbejds- og lønforhold som fagforeninger kæmpede for op gennem det 20. århundrede, og hvor
stadig flere typer af menneskelige interaktion kommodificeres (Friedman 2014). Denne beskrivelse
har mange lighedspunkter med Guy Standings definition af nutidens prekariat, bestående af et
støt stigende antal arbejdere uden faste ansættelsesforhold, rettigheder eller ordentlige lønvilkår
(Standing 2011). Om fremtidens jobmarked kommer til at ligne den kreative klasses drøm eller
arbejderklassens mareridt afhænger dog i høj grad af de politiske valg der tages. Teknologien er
her allerede, men hvordan vi vælger at bruge den og lade den blive brugt af virksomhederne er
langt fra afgjort. En af de førende forskere i digitale jobplatforme, Professor Martin Kenny, kalder
således den teknologiske udvikling for ”Platformsøkonomien”, i forsøget på at fokusere på,
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hvordan teknologien reelt virker, fremfor de mulige effekter den kan få (Kenny & Zysman 2015).
Med platformsøkonomien henvises der til de digitale platforme, der er skudt op siden starten af
00’erne. Kenny definerer en digital platform som et ”Algoritmebaseret cyber-sted, hvor mennesker
og maskiner kan handle og interagere” (Ibid.). Bag denne tekniske og brede definition gemmer der
sig et virvar af forskellige typer af platforme, der formidler arbejde, redskaber, services, apps, ideer
eller finansieringsmuligheder og som tilsammen udgør en stor del af den digitale økonomi.
I følgende kapitel er fokus på de platforme, der formidler arbejde. Dette betyder dog ikke, at
platforme som f.eks. Github, der formidler open-source software, eller kickstarter, der er en
crowdfunding-platform, ikke har betydning for udbredelsen af freelance arbejdsopgaver. Sådanne
platforme har netop givet mindre virksomheder de redskaber og den finansiering, som muliggør at
de kan hyre freelancearbejdskraft.

Digitale jobplatforme
Martin Kenny beskriver to typer af jobudbud for den digitale arbejdsstyrke; Contracters og
Consigners. Forskellen på disse er, at contracters står i et decideret ansættelsesforhold, hvorimod
consigners gratis giver rettighederne til deres ideer og opfindelser til store platforme såsom Apples
App Store og YouTube, i håbet om at tjene pengene ind på reklameindtægter eller lignende
(Kenny 2015). Denne gruppe af consigners er ikke mindst vokset, fordi online-iværksætteri typisk
kræver mindre kapital, og crowdfunding-platforme er blevet mere tilgængelige (Frey & Osborne
2015). De kan derfor siges at tilhøre den voksende arbejdsstyrke i den såkaldte ”app-økonomi”
(OECD 2013), som i 2013 blev estimeret til at udgøre 1 mio. mennesker i Europa (Brelin et al. 2014).
Dette tal inkluderer dog både fuldtidsansatte udviklere og folk for hvem det er rent hobbyarbejde.
Både EU-kommissionen og OECD ser store potentialer for fremtidig jobvækst indenfor ”appøkonomien” (OECD 2013; EU Commission 2014), hvorimod Professor Martin Kenny er mere
tilbageholden med optimismen. Han påpeger, at ”app-økonomien” kan skabe en slags ”winnertakes-all” situation, hvor de populære apps kan give producenten store indtægter uden yderligere
arbejde, men samtidig er der en stor gruppe af personer som intet tjener på deres apps og som har
givet dem gratis til App Store og lignende (Kenny & Zysman 2015).
Blandt contracters identificerer Kenny tre forskellige typer af jobplatforme ud fra arbejdet der
distribueres igennem dem (Kenny 2015):

1. Cyber-kontrakter: Jobbene, der udbydes her, er reelle arbejdsopgaver og –funktioner, som
virksomheder og privatpersoner tilkøber og som traditionelt er blevet udført af fastansat
arbejdskraft. Alt fra programmerings- og designopgaver til juridisk hjælp udbydes på
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denne måde. Den største platform i verden er Upwork, men andre velkendte er
Freelancer.com og Toptal.
2. Cyber-industrier: Hele industrier omkalfatres ved en ny måde at organisere og udbyde
bestemte services på. Her er det ikke bare bestemte jobfunktioner, men derimod selve
produktionen og distributionen af den vare som udbydes, der ændres radikalt. Kendte
eksempler er Uber og AirBNB.
3. Cyberformaliseret uformelt arbejde: Her er der, i modsætning til den første kategori, ikke
tale om deciderede arbejdsfunktioner der udbydes, men mere uformelle og lavpraktiske
opgaver. Opgaverne kan variere imellem alt fra at slå et søm i og stå i kø for nogen, til at
foretage folks indkøb. Den største af disse platforme er Taskrabbit, men af mere
specialiserede kan også nævnes Instacart der tager sig af folks dagligvarehandel.

Af disse tre typer platforme er Cyber-industrierne nok de mest kendte, bl.a. grundet de forskellige
sager, der har været når Uber har forsøgt at entrere markedet i nye lande. De problematiske
følgevirkninger af sådanne platforme er omfattende, idet både de privatpersoner, der udbyder
kørsel, lejligheder osv., og forbrugerne ofte mangler den sikkerhed og risikodækning, som f.eks.
traditionelle taxafirmaer tilbyder. De, der udbyder opgaverne, er samtidig ofte underbetalt, er ikke
dækket af regler for arbejdsmiljø- og tid, og er ikke sikret i tilfælde af sygdom eller skade. Der er
flere tegn på, at disse platformes konkurrencefordele efterhånden eroderer når de møder
nationale lovgivninger. Airbnb er f.eks. begyndt at betale hotelskat og Uber er i mange lande
blevet erklæret ulovlige og er desuden begyndt at investere i kommercielle forsikringer, ligesom
almindelige taxaselskaber.
Af de tre ovenstående kategorier af cyber-platforme virker udbredelsen af ”cyber-kontrakter”
derfor til at have det største potentiale til markant at ændre det nuværende arbejdsmarkeds
organisering. Dette skyldes, at der, i modsætning til f.eks. Taskrabbits formidling af uformelt
arbejde, er tale om både ufaglærte og vidensintensive arbejdsfunktioner, som virksomheder i dag
kan købe billigere og hurtigere over platformene frem for at hyre faste medarbejdere.
Udbredelsen af disse cyber-kontrakt platforme er størst i USA, hvor man allerede i dag kan købe alt
fra håndværksarbejde (Airtasker) og rengøringshjælp (Washio) til advokatbistand (Axiom) og
lægehjælp (Medicast). I en undersøgelse fra 2015 foretaget af The Freelancers Union estimeres
det, på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, at 54 millioner amerikanere arbejder som
freelancere, hvilket svarer til 34 pct. af arbejdsstyrken. Dette tal er naturligvis behæftet med en del
usikkerhed og det er også vigtigt at pointere, at det dækker over fuldtidsfreelancere,
moonlightere2, folk der kombinerer deltidsarbejde med freelance og selvstændige (Freelancers
Union 2015). Der er ikke lavet en tilsvarende undersøgelse i Europa eller Danmark, men grundet

2

Moonlightere er folk med traditionelt arbejde, som bruger platformene til at tjene ekstra ved siden af.
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andre socioøkonomiske forhold, traditioner og måder at organisere arbejdsmarkedet på, er
antallet af freelancere og variationen af de opgaver, der udbydes, givetvis ikke lige så stort i
Danmark.
Det er ikke muligt at danne sig et komplet overblik over, hvor mange af verdens freelancere der
udbyder deres arbejdskraft på disse digitale jobplatforme, idet antallet af platforme konstant
udvides og kun få af dem opgiver det præcise antal freelancere, de har tilknyttet. Ved at bruge den
største digitale jobplatform i verden (Upwork) som eksempel, kan der dog tegnes et billede af et
område i vækst, hvor den teknologiske udvikling gør, at stadig flere arbejdsopgaver kan udskilles
og købes digitalt.

Upwork
Upwork blev skabt som en sammenslutning af de to tidligere digitale jobplatforme Odesk og
Elance og er i dag verdens største digitale jobplatform målt på antal arbejdsopgaver der årligt
udføres. Platformen var traditionelt specialiseret indenfor IT-services, Programmering og
softwareudvikling, men i dag tilbyder Upwork også freelancere med ekspertise indenfor design,
skriveopgaver, konsulentarbejde, administrative opgaver, salg, ingeniøropgaver, kundeservice og
juridisk hjælp.
Upwork fungerer ved, at virksomheder kan uploade en beskrivelse af det arbejde de ønsker udført.
Herpå byder de forskellige freelancere ind på opgaven ved at linke til deres profil, hvor man kan
læse en kort beskrivelse af deres kvalifikationer, deres timeløn, deres jobsucces rating (på
baggrund af kundernes vurdering af deres tidligere arbejde), antal arbejdsopgaver de har udført og
antal timer arbejdet igennem Upwork. Herpå vælger virksomheden den freelancer, de vurderer til
at passe bedst til opgaven.
Ejerne af Upwork tager 10 pct. af freelancernes løn, ligesom det også er tilfældet ved de fleste
andre platforme. Der findes dog enkelte platforme, som i højere grad fungerer som en slags socialt
netværk for freelancere, hvor de gratis kan oprette sig og hele lønnen dermed går til dem selv
(f.eks. Freelanced.com).
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Upwork er et godt eksempel på den
udvikling som platformsøkonomien har
taget de senere år. På de første digitale
jobplatforme, der skød frem i løbet af
00’erne, var det udelukkende
programmører og andet IT-arbejde der
blev udbudt, men i dag kan stort set alle
slags arbejdsfunktioner findes på de største
platforme. Nedenstående tabel viser det
antal job indenfor 10 overordnede
stillingskategorier, som var opslået på
Upwork.com d. 03/11/15. Selvom der stadig
er en klar overvægt af softwareudvikling og
andet IT-arbejde på Upwork, så viser
tabellen også den store spredning i
forskellige jobkategorier som kan findes på
platformen., hvor specielt design-, skriveog administrationsopgaver også
efterspørges.

FAKTA OM UPWORK








1.167.207 freelancere er pt. tilknyttet fra
hele verden. Siden 2012 har der i alt
været 9,7 mio. freelancere og 3,4 mio.
virksomheder tilknyttet.
Over 1 milliard arbejdsopgaver udføres
årligt.
Freelancerne indtjente sammenlagt
941.000.000 $ i 2014.
Danmark har pt. 1621 freelancere
tilknyttet Upwork, hvilket gør siden til
den mest udbredte digitale jobplatform
herhjemme.
Af disse har 163 haft arbejdsopgaver.

TABEL 1: NUVÆRENDE ANTAL JOBOPSLAG PÅ UPWORK.COM, D.
03/11/15.
Stilling
Web, Mobil og Software udvikler
IT og Networking
Datavidenskab og Analyse

Antal job
21.190
1.820
930

Ingeniør og arkitektur

1.099

Design og andet kreativt erhverv

8.979

Skrivning

6.206

Oversættelse

2.105

Jura

306
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Administration
Kundeservice

4.422
985

Note: Nogle job strækker sig over flere forskellige kategorier, hvorfor tabellen ikke afspejler det præcise antal af forskellige jobopslag.
Det præcise antal jobopslag på ovenstående dato er 25.884.
Datagrundlag: Upwork.com

Hvis vi kigger nærmere på de enkelte jobkategorier, kan disse inddeles i yderligere
underkategorier, hvor bredden af opgaverne virkelig står frem. I nedenstående figur er
jobopslagene inden for administration specificeret og her ses det, at denne brede kategori dækker
over så forskellige typer af opgaver som simpel dataindtastning og projektledelse. I figuren ses det,
at der er væsentligt flere jobopslag indenfor dataindtastning end projektledelse, men figuren
tydeliggør alligevel, at det ikke kun er de simpleste administrative opgaver som løses igennem
digitale jobplatforme som Upwork.

FIGUR 1: ANTAL JOBOPSLAG INDENFOR ADMINISTRATION, D. 03/11/15.
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Datagrundlag: Upwork.com

Udover en oversigt over de forskellige arbejdsopgaver, så giver Upwork også et overblik over
længden på arbejdet og hvorvidt det er fuldtids- eller deltidsarbejde. I nedenstående figur 1 ses
det, at 78 pct. af alle jobopslagene er deltidsjob og kun 19,2 pct. er fuldtidsstillinger. Dette
underbygger således den internationale freelancer unions beskrivelse af sine medlemmer, hvor en
stor del tager arbejde på digitale jobplatforme, som supplement til deres regulære arbejde. Mere
overraskende er det dog, at figuren også viser, at det ikke blot er hurtige ad-hoc opgaver som løses
gennem Upwork, men også længerevarende ansættelsesforhold. Således ses det, at over
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halvdelen af jobopslagene har en varighed på flere måneder og ca. en tredjedel varer mere end 6
måneder.

FIGUR 2: ANDEL JOBOPSLAG FORDELT PÅ VARIGHED OG
ANSÆTTELSESTYPE
Projektlængde for jobopslagene

22,7

34,3

Timer eller
dage
Uger

Ansættelsestype
2,2

Deltid

19,8

Fuldtid
15,7
27,3

Måneder
Over 6
måneder

78,0

Ikke
specificeret

Note: Samlede antal jobopslag er 25.884 d. 03/11/15.
Datagrundlag: Upwork.com

På den ene side er det et positiv tegn, at arbejdsopgaverne har en længde der kan minde om
regulære ansættelser, men på den anden side er det uheldigt, hvis ansættelse igennem Upwork
erstatter almindelige stillinger, da de samme arbejdsvilkår og -forhold ikke er gældende. Dette
eksemplificeres i følgende afsnit, hvor Upworks udbredelse i Danmark undersøges.

Upwork i Danmark
Upwork er ikke blot den største digitale jobplatform i verden, men er også den mest udbredte i
Danmark, målt på hvor mange personer fra Danmark der udbyder deres arbejdskraft på
platformen. 1621 forskellige personer fra Danmark er tilknyttet Upwork, men det er dog kun 163 af
disse, som har haft arbejdsopgaver. Nedenstående figur viser denne gruppes timeløn, fordelt på de
stillingstyper de udfylder.
I figuren ses det, at der er en meget stor lønspredning mellem stillingstyperne; Fra
marketingsopgaver med en gennemsnitlig timeløn på næsten 300 kr. ned til kategorien ”diverse”,
som dækker over forskellige assistentopgaver.
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FIGUR 3: TIMELØN FOR DANSKE ARBEJDERE PÅ UPWORK, FORDELT PÅ
STILLINGSTYPE

Digital marketing
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Note: Timelønnen er for brancher, hvor der minimum arbejder 5 personer.
Datagrundlag: Upwork.com

Figuren viser således både bredden i opgaver som danskerne på Upwork udfører og variationen i
timeløn. Mellem enkeltpersonerne er variationen i løn dog endnu større, hvor den lavestlønnede
udbyder sin arbejdskraft til 19,7 kr. i timen og den højestlønnede dansker til 787 kr. i timen.
Figuren nedenfor viser lønfordelingen på intervaller blandt alle brugere bosat i Danmark på
Upwork. I figuren ses det, at den hyppigste timeløn ligger i intervallet 100 til 150 kroner, hvilket
umiddelbart ligger omkring en typisk almindelig dansk løn. Her er det dog vigtigt at være
opmærksom på, at freelancerne betaler 10 pct. af lønnen til Upwork og at goder såsom
pensionsopsparing, feriepenge osv. ikke udbetales.
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FIGUR 4: ANDEL ANSATTTE EFTER TIMELØNSINTERVALLER
Procent
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Datagrundlag: Upwork.com

I nedenstående figur fordeles disse lønintervaller efter stillingsbetegnelser og her ses det, at
Softwareudviklerne på Upwork er den eneste branche, som er repræsenteret i alle lønintervaller,
dog er design repræsenteret i alle lønintervaller med undtagelse af intervallet over 400 kr. Ser man
bort fra software, er intervallet 100-150 kr. det interval, hvor der er flest indenfor alle stillingstyper
som udbyder deres arbejdskraft. Inden for software udvikling er der til gengæld flest, som udbyder
deres arbejdskraft i timelønsintervallet 350 til 400 kr.

FIGUR 5: ANTAL PERSONER EFTER LØNSINTERVAL OG BRANCHE
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Note: Timelønnen er for brancher, hvor der minimum arbejder 5 personer.
Datagrundlag: Upwork.com
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Det er vigtigt at påpege, at ovenstående resultater skal ses som indikative, da det kun er en lille
stikprøve af de danskere, der udbyder deres arbejdskraft på Upwork (de ca. 10 pct. der har udført
mindst én opgave), og da der også er danskere, der udbyder arbejdskraft på andre digitale
jobplatforme. Herudover er stillingsbetegnelserne heller ikke helt klare, da mange af personerne
på Upwork ikke kun udfører en specifik type opgave. Således er mange oversættere også
tekstforfattere og digital marketing, marketing og software flyder også i høj grad sammen.
Resultaterne kan dog alligevel give en ide om, hvilke brancher der potentielt vil opleve de største
forringelser i lønvilkår, såfremt disse digitale jobplatforme for alvor slår igennem i Danmark.
Skrive- og oversættelsesopgaver og andre typiske kontorfunktioner ligger således klart i den lave
ende af lønskalaen på Upwork, hvorimod de bedste Software udviklere har mulighed for at tjene en
god timeløn.

Toptal – Et alternativ til UpWork
UpWorks strategi er tydeligt at udbyde så mange jobkategorier og freelancere som muligt til så
billig en pris som muligt. Der findes dog også eksempler på digitale jobplatforme med væsentligt
andre strategier og sigte. Toptal er en digital jobplatform, som har eksisteret siden 2010 og som
ikke satser på størst mulig volumen af freelancere eller projekter (Upwork er f.eks. 12 gange større
målt på antallet af projekter), men på størst mulig kvalitet hos deres freelancere. Toptals mål er
kun at inkludere de 3 pct. bedste freelancere og af jobkategorier satser de kun på IT-ingeniører og
designere. Dette sikres gennem en 4-skridts screeningsprocedure af potentielle freelancere:

1. Første test består af spørgsmål, der skal indfange ansøgernes sprog- og
kommunikationskompetencer samt en personlighedstest. Herfra er det gennemsnitligt
26, 4 pct. af ansøgerne der går videre.
2. Anden test undersøger de problemløsende kompetencer, hvor ansøgerne får tre opgaver
som skal løses indenfor 90 min. Mindst to af opgaverne skal vurderes som løst ”rigtig
godt”. Herfra går typisk 7,4 pct. videre.
3. Tredje test foretages via skypeinterview, hvor ansøgeren skal løse samme slags opgaver
som i anden test, men denne gang mens ansættelsesudvalget ser på. Herfra går typisk 3,2
pct. videre.
4. Den sidste test udgøres af et testprojekt, der normalt strækker sig over 1-3 uger. Herfra er
det de 3 pct. bedste der går videre.

Toptal lægger selv meget vægt på denne screeningsproces overfor de firmaer, som de servicerer
og de pointerer også, at hvis deres freelancere ikke opretholder en 100 pct. succesrate i deres
efterfølgende arbejde, så bliver de fjernet fra platformen. Denne proces fjerner således en stor del
af risiciene fra virksomhederne, der hyrer igennem Toptal og som på andre platforme ofte kan
risikere at hyre ukvalificeret arbejdskraft. Toptal kan således siges at kombinere den grundige
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ansættelsesproces fra almindelige ansættelser med de lave transaktionsomkostninger fra andre
digitale jobplatforme.
Hvor Toptal øger sikkerheden for de godt 2000 virksomheder, der rekrutterer arbejdskraft
igennem platformen, så kan platformen siges at reducere sikkerheden og handlefriheden hos
freelancerne. Toptal garanterer op til to ugers gratis prøveperiode for deres kunder, hvor
virksomhederne kan slippe for at betale freelanceren, hvis ikke denne lever op til deres krav. De
kan endda beholde det arbejde freelanceren måtte have udført i denne to-ugers periode.
Omkostningerne i denne periode dækkes derpå 50-50 af Toptal og af freelanceren selv, således at
freelancerne kun får halvdelen af sin løn, såfremt denne ikke består sin prøveperiode. Herudover
skriver freelancerne også under på, at de skal betale op til 30.000 $ i bøde, hvis de påfører skade til
de virksomheder de servicerer.
Freelancernes handlemuligheder er ligeledes begrænset idet de, i modsætning til på f.eks. Upwork
og freelancer.com, ikke er i stand til at byde på opgaver, da rekrutteringen foretages af Toptal selv,
som vurderer, hvem der er kvalificeret til at løse virksomhedernes opgaver. Samtidig er det ikke
muligt for den tilknyttede freelancer at se, hvor meget virksomheden betaler for dem. De kan
således kun se egen løn, men ikke se, hvor meget Toptal opkræver i gebyr.
Der er dog også mulige fordele for freelancere på Toptal, idet sikringen af en højkvalificeret
talentmasse muliggør at konkurrencen flyttes fra pris til kvalitet. Hermed er det muligt for de
bedste ingeniører og software-designere at opnå relativt gode lønninger igennem Toptal, såfremt
de holder et højt niveau. Denne proces udfordres dog af, at Toptals globale organisering gør, at
dens udbredelse i Danmark vil betyde at man ikke kun konkurrerer mod de tre pct. bedste indenfor
ens felt i Danmark, men derimod de tre pct. bedste i hele verden. Og da Toptal også fastsætter
lønninger ud fra lande-rater, er der risiko for, at danske freelancere fravælges, da man kan hyre
ligeså kvalificeret arbejdskraft fra lande med lavere leveomkostninger og lønningsniveauer.
Selvom Toptal indtil videre har specificeret sig indenfor IT-arbejde, så kan denne platformsmodel
med fokus på toptalenterne, potentielt appliceres på samme brede type af jobkategorier som
UpWork og Freelancer.com i dag udbyder. Hermed gøres ansættelsesstrategier som vi typisk
kender fra Deloitte og Mckinsey, der kun ansætter de allerbedste af et lands uddannelsesårgang,
globale.

Opsamling
Dette kapitel har vist, at digitale jobplatforme er i fremvækst globalt. Både bredden af opgaver der
kan løses gennem disse platforme og variationen i platformenes strategier er meget stor. I USA er
det således muligt at hyre folk til alt fra at slå et søm i til at tilknytte de tre pct. bedste
softwaredesignere i verden. Danmark er ikke ligeså langt fremme i udviklingen, men verdens
største digitale jobplatform Upwork er også kommet hertil. Blandt de danskere, der udbyder deres
arbejdskraft på Upwork, varierer arbejdsopgaverne og timelønnen væsentligt, fra 92 kr. for
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assistentopgaver til 294 kr. for digital marketing. Umiddelbart virker disse lønninger derfor ikke
meget anderledes end spredningen på det regulære arbejdsmarked, men hertil skal medregnes at
pension, feriepenge mv. skal inkluderes i lønnen på Upwork. Det er derfor vigtigt at være bevidst
om de mange arbejdsfunktioner, der i fremtiden potentielt kan løses gennem digitale jobplatforme
og de betydninger dette på sigt kan få for organiseringen og forholdene på det danske
arbejdsmarked.
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