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Forord

Hva skjer med jobbene våre når maskiner utstyrt med 
kunstig intelligens kan ta over stadig flere og mer avanser-
te oppgaver?

Historien har vist oss at teknologisk fremgang gir økt vel-
stand. Men ny teknologi kan også føre til ulikhet og politisk 
og sosial uro. Effektene på både kort og lang sikt er usikre, 
samtidig som politikere og myndigheter må handle nå, om 
de skal være med på å forme fremtiden.

Med denne rapporten ønsker Teknologirådet å gi et bedre 
grunnlag for den politiske diskusjonen om teknologi og ar-
beidsliv, som vil tilta i styrke i tiden fremover. Rapporten gir 
en konsentrert fremstilling av hva vi vet så langt, og viser vei 
til mer detaljert informasjon om de ulike temaene.

Under arbeidet med rapporten ble verden rammet av co-
vid-19-pandemien. Den viste tydelig at vi fremdeles er helt 
avhengige av menneskelig arbeidskraft. Uten mennesker på 
jobb, stanser store deler av samfunnet opp. Det ser ut til at 
biologien, ikke teknologien, blir den største trusselen mot 
jobbene våre på kort sikt.
 

Samtidig fungerer koronakrisen som et stort digitalt ekspe-
riment. På rekordtid har vi i stor skala tatt i bruk digitale tek-
nologier for å arbeide, studere og sosialisere på avstand. 
Pandemien kan bli en katalysator for det digitale skiftet.

Skyvet fra koronakrisen kommer på toppen av den raske ut-
viklingen innen kunstig intelligens. Maskinene kan nå ta over 
en rekke oppgaver som vi tidligere trodde at bare mennes-
ker kunne utføre. Selv om teknologien ikke har gjort men-
neskene overflødige, må vi forvente at svært mange jobber 
vil endres radikalt det neste tiåret.

Denne rapporten er en del av Teknologirådets prosjekt om 
livslang læring og de nye jobbene. En stor takk til prosjekt-
lederne Marianne Barland og Anne Siri Koksrud Bekkelund 
for utforming av rapporten, og til ekspertgruppen for viktige 
innspill i arbeidet.

Tore Tennøe,
direktør, Teknologirådet

Photo by Uriel Soberanes on Unsplash
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Alle vinner, men noen taper

 Teknologien gir enorme gevinster på sikt
 Nye jobber har erstattet dem som har forsvunnet
 Gevinstene er ikke jevnt fordelt
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Teknologien gir enorme gevinster på sikt

Teknologi, produktivitet og velstand
I det meste av menneskenes historie har velstandsveksten ligget flat. Den industrielle revolusjonen fra rundt år 1800  endret 
alt. Teknologisk fremgang ga produktivitetsvekst ulikt noe verden hadde sett før. Dette la grunnlaget for en  materiell  velstand 
som vanlige mennesker i tidligere tider bare kunne drømme om.

201515001000500

Verdens brutto-
nasjonal produkt (BNP) 
per innbygger gjennom 
historien, målt i inter-
nasjonale 2011-dollar. 

Figuren er basert på 
data for befolkning og  
BNP fra Our World in 
Data.
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https://ourworldindata.org/world-population-growth
https://ourworldindata.org/economic-growth#long-run-datasets
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Nye jobber har erstattet dem som har forsvunnet

Frykten for en fremtid uten jobber:
Siden den industrielle revolusjonen har frykten for at maski-
nene skal gjøre menneskelig arbeidskraft overflødig dukket 
opp i samfunnsdebatten med jevne mellomrom. Så langt 
har den vært  ubegrunnet.

Flukten fra landbruket:
For bare 70 år siden var jordbruk fremdeles den vanligste 
yrkesveien i Norge. I dag er antallet som jobber di rekte i jord-
bruket en brøkdel av hva det var den gang, likevel  er volumet 
som produseres økt.

Nye jobber i industri, helse og omsorg:
I samme periode har den totale sysselsettingen økt. Nye 
næringer har altså absorbert overskuddet av arbeids-
kraft. Først flyttet  arbeiderne til industrien, deretter vokste 
tjenestenæring ene frem, særlig innen helse og omsorg.

Sysselsatte i norsk jordbruk, industri og helse- og omsorgstjenester 1900-2012Figuren til høyre er hentet fra SSB Økonomiske Analyser 5/2013, Figur 2.

54 Statistisk sentralbyrå

Fra jordbruk til tjenester Økonomiske analyser 5/2013

Bakgrunnen for omklassifisering av 
næringene
SSB har med visse mellomrom foretatt større eller min-
dre endringer i nasjonalregnskapets næringsinndeling. 
Slike revisjoner, som bygger på internasjonale anbe-
falinger, er gjort for å ivareta strukturelle endringer i 
økonomien. Næringenes relative betydning endrer seg 
over tid, og det skjer teknologiske endringer i bedrifter 
og næringer som gjør det hensiktsmessig å gjennom-
føre omklassifiseringer. Nasjonalregnskapet skal være 
en informasjonskilde som gir grunnlag for analyse 
og overvåking av dagens situasjon og de siste årenes 
utvikling i økonomien. Siden nasjonalregnskapet også 
brukes som utgangspunkt for å lage framskrivinger, er 
det viktig at tallene bygger på en mest mulig tidsaktuell 
og framtidsrettet gruppering av næringene.  

Den siste revisjonen av nasjonalregnskapet gir en opp-
datert og mer detaljert beskrivelse av aktiviteten i de 
tjenesteytende næringene siden det er disse næringene 
som har vokst mest de siste årene. 

Tilbakeregninger er ikke uproblematisk
De historiske tallene tar utgangspunkt i dagens næ-
ringsinndeling og definisjoner i nasjonalregnskapet. 
Nivåmessige endringer i en næring som følge av hoved-
revisjonen blir forskjøvet bakover ved hjelp av relativt 
mekaniske metoder slik at vekstratene fra tidligere 
beregninger i stor grad blir beholdt. Dette er en kon-
sekvens av at nasjonalregnskapet legger stor vekt på 
vekstratene i beskrivelsen av økonomien, og dessuten 
er det begrenset med ressurser som er tilgjengelig for 
tilbakeregninger. En omfattende bruk av mekaniske 
tilbakeregninger for en lang tidsperiode har imidlertid 
også svakheter ved at man tvinger historiske data inn i 
et skjema som ikke nødvendigvis gir en god beskrivelse 
av den økonomiske strukturen og teknologien for 50 
eller 100 år siden. Det kan argumenteres for at hver 

tidsperiode beskrives best ved den næringsstandarden 
som gjaldt på dette tidspunktet.              

I den siste tilbakeregningen har vi i stor grad basert oss 
på mekaniske metoder med utgangspunkt i strukturen 
i 1970, det vil si at vi har justert sysselsettingen fra de 
tidligere historiske beregningene i den aktuelle nærin-
gen med samme prosent for alle år bakover i tid. For 
noen næringer har vi hatt mulighet til å bruke andre 
kilder. Blant annet har vi splittet den tidligere næringen 
forlag og grafisk industri i to delnæringer ved hjelp at 
tall fra industristatistikken. Når forlagsvirksomheten 
ble flyttet ut av industrien har dette medført 4 prosent 
lavere industrisysselsetting i 1970 og en gradvis fal-
lende nedjusteringsprosent til om lag 1 prosent i 1900.

Vi får et bilde av hva hovedrevisjonene historisk sett 
har betydd for næringsstrukturen ved å sammenlikne 
de nye sysselsettingsberegningene med de tallene som 
ble presentert for 1930 i Statistisk sentralbyrå (1965), 
se tabell 1. De nye tallene fanger opp endringene fra 
i alt fem hovedrevisjoner av nasjonalregnskapet, se 
Halvorsen mfl. (2011). Forskjellen mellom gamle og 
nye tall på dette næringsnivået er ikke dramatisk stor. 
Reduksjonen i primærnæringenes sysselsettingsandel 
skyldes i hovedsak en nedjustering av jordbrukssyssel-
settingen som ble gjennomført ved hovedrevisjonen på 
1970-tallet. Ellers ser vi at sekundærnæringenes andel 
er lite endret.

Figur 2. Sysselsatte personer i jordbruk, industri og helse- og 
omsorgstjenester. 1900-2012
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Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Figur 1. Sysselsatte personer fordelt på næringsgrupper1
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1 Primærnæringer er jordbruk, skogbruk, fiske og fiskeoppdrett. Sekundærnæ-
ringer er oljeutvinning, bergverksdrift, industri, bygge- og anleggsvirksomhet og 
kraft- og vannforsyning. Resten er tjenesteytende næringer.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1. Sysselsettingen i 1930 i gamle og nye 
nasjonalregnskaps tall. Prosentvis fordeling

Gamle tall1 Nye tall

Primærnæringer 42,6 40,9

Sekundærnæringer 22,6 22,3

Tjenestenæringer 34,8 36,8
1 Kilde: Statistisk sentralbyrå (1965), tabell 47. De gamle tallene gjelder bereg-
nede årsverk, mens de nye tallene gjelder sysselsatte personer. 
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https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa_98/kap4.pdf
https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa_98/kap4.pdf
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/152574?_ts=142c712cb58
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Gevinstene er ikke jevnt fordelt

Økt ulikhet og polariserte jobber
Selv om veksten på lang sikt har kommet alle til gode, har va-
riasjonene i ulike perioder vært betydelige. De  siste  tiårene 
har mange land fått økt ulikhet. Vi ser også tendenser til 
polarisering av arbeidsmarkedet, hvor jobber med middels 
god lønn og middels kompetansekrav forsvinner, mens de 
dårligste og beste jobbene blir flere.

Noen bransjer og yrker taper
I dag oppstår nye jobber i stor grad i tjenestesektoren, mens 
de forsvinner i tradisjonell industri. Det er ikke gitt at den en-
kelte arbeider lett kan hoppe fra gamle til nye bransjer.

Noen steder taper
Selv om forskjellene mellom land minker, øker geografiske 
forskjell er innad i landene. Byer med mye kunnskapsinten-
siv industri kommer godt ut, mens  rurale områder og områ-
der med tradisjonell  industri taper.

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Produktiviteten vokser raskere enn lønningene

Arbeidskraftens produktivitet Gjennomsnittlig reallønn Median av reallønn

Lønnsforskjellene øker, og de 
med høyest lønn fra før drar fra 
resten.

Produktiviteten øker mer enn 
lønningene, det vil si at mer av 
overskuddet tilfaller kapitaleierne.

Produktivitet, reallønn og medianlønn i OECD-landene. Kilde: OECD Employment Outlook 2018.

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/empl_outlook-2018-6-en/index.html?itemId=/content/component/empl_outlook-2018-6-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/empl_outlook-2017-en/1/2/3/index.html?itemId=/content/publication/empl_outlook-2017-en&_csp_=55459d499ec59fbfddc806ba1252bdeb&itemIGO=oecd&itemContentType=book#chap00003
https://www.nytimes.com/2020/01/10/upshot/economy-in-a-nutshell-manufacturing-in-recession-services-booming.html
http://www.oecd.org/social/inequality.htm#regions
http://www.oecd.org/social/inequality.htm#regions
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2018_empl_outlook-2018-en


 

Effektene av ny teknologi

 Muliggjørende vs. erstattende teknologi 
 Direkte effekter på jobbene 
 Økt produktivitet kan også gi flere jobber 
 Det er forskjell på industrielle revolusjoner
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Muliggjørende vs. erstattende teknologi

Luftfart:  En muliggjørende teknologi Vaskerobot: En erstattende teknologi

Muliggjørende 
teknologi

Erstattende 
teknologi

Ny teknologi skaper 
nye produkter eller 
tjenester

Flere mennesker 
trengs i produksjo-
nen, økt etterspørsel 
etter arbeidskraft

Redusert arbeids-
ledighet, høyere 
lønninger

Ny teknologi auto-
matiserer kjente 
oppgaver

Mennesker 
 erstattes, redusert 
etterspørsel etter 
arbeidskraft

Økt arbeidsledighet 
og lavere lønninger

Foto: Peter Russel
CC BY-NC-ND 2.0 Foto: Avidbot

https://www.flickr.com/photos/11811587@N04/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/


10

Direkte effekter på jobbene

Teknologi som…  Fører til at:        Eksempler           Direkte effekt 
på sysselsetting 

Direkte effekt 
på lønnsnivå

…automatiserer 
oppgaver 

…forenkler oppgaver 

…gjør mennesket 
mer effektivt i å 
utføre ulike oppgaver 

…effektiviserer 
oppgavene som alle-
rede er automatisert

…muliggjør nye pro-
dukter og tjenester

Industriroboter, 
chatbots, selvkjøring

Samlebånd, moderne 
klesproduksjon, gra-
fisk brukergrensesnitt

Spikerpistol, kalku-
lator, Word, videochat

Bedre industriroboter, 
softwareoppdateringer

Kompass, teleskop, 
romfart, kjøleskap

Negativ

Nøytral

Negativ

Nøytral

Positiv

Negativ

Negativ 
(for dem som
erstattes)

Potensielt 
positiv

Potensielt 
positiv

Positiv

Færre personer trengs for å produsere 
samme resultat. 

Mindre kompetanse trengs for å 
 produsere samme resultat. Grupper 
med lavere utdanning kan erstatte høyt 
utdannet arbeidskraft.

Færre personer trengs for å produsere 
samme resultat, men hver enkelt 
arbeider blir mer verdifull, og 
kompetansekravene øker

Mindre kapital trengs for å produsere 
samme mengde produkt/tjeneste.

Det blir økt etterspørsel etter produkte-
ne og tjenestene, økte kompetansekrav
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Teknologi som 
automatiserer,
forenkler eller 
effektiviserer

Økt produktivitet, 
redusert behov for 

arbeidskraft

Lavere kostnader
gir lavere priser og 

økt kjøpekraft

Økt etterspørsel 
etter varer og 

tjenester

Økt etterspørsel 
etter arbeidskraft i de 

ikke-automatiserte 
delene av 

produksjonen

Økt produktivitet kan også gi flere jobber

Når oppgaver effektiviseres, til passer økonomien 
seg den nye situa sjonen. I denne prosessen kan 
tapet av  arbeidsplasser ett sted motvirkes av økt 
etterspørsel etter  arbeidskraft  andre steder.

Figuren er basert på 
Acemoglu og Restrepo (2015)

https://www.nber.org/papers/w24196.pdf
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Det er forskjell på industrielle revolusjoner

Mekanisering, fabrikker og damp (ca. 1780-1840)
I den første industrielle revolusjonen blir håndverkere i verksteder erstattet med barn i fab rikker. Økonomi-
en vokser, men mange blir arbeidsledige. Lønnsnivå og levestandard synker, og dette følges av sosial og 
politisk uro. Bekymringen for teknologisk massearbeidsledighet ser dagens lys. 

Elektrisitet og samlebånd (ca. 1870-1950)
En strøm av nye produkter blir tilgjengelig for massemarkedet. Nye maskiner og produksjons prosesser 
krever mer av operatørene. Etterspørselen etter kompetent arbeidskraft øker, sammen med sosial mobili-
tet, levestandard og helse. Forskjellene blir redusert.

Datamaskiner og automatisering (ca. 1970-2010)
Roboter og datamaskiner gir nye  muligheter for automatisering. Globalisering av hele produksjonsproses-
sen blir mulig. Dette gir mange nye jobber og reduserte forskjeller på verdensbasis, men ulikheten vokser 
innad i mange land. 

Kunstig intelligens og tingenes internett (ca. 2010 - …)
Maskinlæring gir gjennombrudd for kunstig intelligens (KI). I kombinasjon med tingenes internett og ut-
bredt digitalisering, setter dette automatiseringen i høygir. Intelligente maskiner tar belsutninger for oss, 
flytter makt, og gjør mennesker overflødige i stadig flere oppgaver. Men vil vi finne nye?

Basert på Frey (2019)

https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691172798/the-technology-trap


 

Kunstig intelligens endrer jobbene

 Vårløsning for kunstig intelligens 
 Robotene stempler inn 
 Ut av buret 
 Ut av fabrikken 
 Digitale sekretærer 
 Sjefen er en algoritme 
 Smarte maskiner løser komplekse problemer 
 Hele bransjer i endring
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Vårløsning for kunstig intelligens

Smartere maskiner
Vi står midt i en vårløsning for det vi gjerne kaller kunstig 
intelligens. Teknologiske fremskritt fører til at maskiner kan 
utføre stadig flere oppgaver, både fysiske og kognitive, som 
vi tidligere trodde bare mennesker kunne klare.

Maskinlæring
Maskinlæring er et sett teknikker som har blitt helt  sentrale 
innen kunstig intelligens, etter at de fikk sitt gjennom-
brudd i 2012. De gjør at maskiner kan lære seg strategier 
og  finne mønstre, basert på eksempler fra historiske data. 
 Dermed kan maskinene løse problemer uten at alle regler og 
 sammenhenger programmeres av mennesker. Utviklingen er 
drevet frem av:

Bedre algoritmer 
Såkalte nevrale nettverk har vist seg overlegne andre model-
ler når det gjelder å gjenkjenne former og mønstre i data.

Store mengder data 
Digitaliseringen av samfunnet har ført til at produksjonen 
av data har eksplodert. Verdens samlede datamengde er 
ventet å nå 175 zettabytes i 2025, en femdobling fra 2018.  
(En zettabyte tilsvarer om lag 250 milliarder DVD-plater). 

Økt regnekraft 
Stadig kraftigere datamaskiner, enklere tilgang til  regne kraft 
via skytjenester, og utnyttelse av distribuert regnekraft («edge 
computing») har senket prisen og økt til  gjen ge ligheten. 

ABBs robot Osaro kan plukke opp 
gjenstander med ulik størrelse, 
form og tekstur. Oppgaver som 
krever presis fingerferdighet var 
lenge vanskelig for maskiner.

https://teknologiradet.no/publication/kunstig-intelligens-norge/
https://teknologiradet.no/publication/kunstig-intelligens-norge/
https://medium.com/limitlessai/2012-a-breakthrough-year-for-deep-learning-2a31a6796e73
https://medium.com/limitlessai/2012-a-breakthrough-year-for-deep-learning-2a31a6796e73
https://www.networkworld.com/article/3325397/idc-expect-175-zettabytes-of-data-worldwide-by-2025.html
https://www.osaro.com/
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Robotene stempler inn

Fysiske roboter erstatter manuell arbeiskraft
Mellom 2001 og 2017 ble antallet industriroboter i verden 
femdoblet, og veksten er spådd å øke fremover. Nettgigan-
ten Amazon har for eksempel over 200.000 selvkjørende ro-
boter i arbeidsstyrken.

Programvare løser kognitive oppgaver
Programvare har helt siden 60-tallet gradvis tatt over flere 
kognitive rutineoppgaver. Men ved hjelp av maskinlæring 
kan maskinene nå løse mer komplekse problemer. I 2018 
ble for eksempel det første autonome, kunstig intelligente 
systemet for diagnostisering av øyeskader ved diabetes 
godkjent for markedsføring og kommersiell bruk i USA. 

Ny teknologi får raskere gjennomslag
Mye tyder på at banebrytende teknologi i dag spres raskere 
i markedet enn tidligere. I USA tok det 70 år å øke andelen 
husholdninger med telefon fra 10 til 90 prosent, mens det 
tok 15 år for mobiltelefoner og 8 år for smarttelefoner.

Robotene stempler inn

3

Fysiske roboter erstatter manuell arbeiskraft
Mellom 2001 og 2017 ble antallet industriroboter i 

verden femdoblet, og veksten er spådd å øke 

fremover. Nettgiganten Amazon har for eksempel 

over 100.000 selvkjørende roboter i arbeidsstyrken.

Virtuelle roboter løser kognitive oppgaver
Programvare som benytter maskinlæring eller andre 

typer kunstig intelligens kalles gjerne virtuelle 

roboter. Tidligere utførte de rutineoppgaver, men nå 

er også bot-ene blitt smarte. I 2018 ble for 

eksempel det første autonome, kunstig intelligente 

systemet for diagnostisering av diabetiske 

øyeskader 

godkjent for markedsføring og kommersiell bruk i 

USA. 

Ny teknologi får raskere gjennomslag
Mye tyder på at banebrytende teknologi i dag 

spres raskere i markedet enn tidligere. Det tok 70 år 

å øke andelen husholdninger med telefon fra 10 % 

til 90 % i USA, mens det tok 15 år for mobiltelefoner 

og 8 år for smarttelefoner.

Antall solgte industriroboter (i tusen)

Tall fra OECD og International Federation of Robotics.
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https://www.independent.co.uk/news/business/robots-amazon-delivery-artificial-intelligence-technology-a9264036.html
https://www.independent.co.uk/news/business/robots-amazon-delivery-artificial-intelligence-technology-a9264036.html
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-permits-marketing-artificial-intelligence-based-device-detect-certain-diabetes-related-eye
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9ee00155-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/9ee00155-en&_csp_=b4640e1ebac05eb1ce93dde646204a88&itemIGO=oecd&itemContentType=book#back-endnotea2z4
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9ee00155-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/9ee00155-en&_csp_=b4640e1ebac05eb1ce93dde646204a88&itemIGO=oecd&itemContentType=book#back-endnotea2z4
https://doi.org/10.1787/244551f6-en
https://ifr.org/free-downloads/
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Ut av buret

Tidligere var industriroboter fysisk adskilt fra  mennesker av 
sikkerhetshensyn. De siste årene har vi sett fremvekst av en 
ny type roboter som kan  jobbe sammen med mennesker.  Vi 
kaller dem gjerne cobots (collaborative robots). 

Nye og bedre sensorer, samt kunstig intelligens, gjør dem i 
stand til å reagere på omgivelsene, slik at de blir:

  

  tryggere for mennesker
  mer presise og leverer høyere kvalitet
  fleksible og enkle å (om)programmere
  i stand til å lære underveis

Coboter åpner for automatisering også i mindre bedrifter 
som ikke har råd til spesialiserte roboter. I 2025 vil de trolig 
utgjøre opp mot 35 prosent av alle industriroboter.

Robothunden Spot får jobb på plattform
Den firbente roboten Spot, utviklet av Boston Dynamics, skal 
patruljere oljeplattformen Skarv. Roboten kan blant annet 
oppdage gasslekkasjer, tiløp til brann og maskinfeil.

Roboter og mennesker samarbeider på lager
Nettbutikken Komplett bruker det norskutviklede, robot-
baserte lagersystemet fra Autostore. I stedet for at ansatte 
går rundt og leter i lagerhyllene, henter de 75 robotene kas-
ser med de aktuelle varene til de ansatte, som så plukker og 
pakker varene.

Eksempel på robotarm med haptisk (sensorisk) teknologi. 

Foto: LWR Robot, Tecnalia, Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/08/29/the-future-of-work-are-you-ready-for-smart-cobots/amp/
https://www.businesswire.com/news/home/20180717006014/en/Analyzing-Global-Market-Collaborative-Robots-2018--
https://www.bostondynamics.com/
https://www.aftenposten.no/norge/i/vQP3rw/her-er-robothunden-spot-naa-har-den-faatt-fast-jobb-i-norge
https://www.aftenposten.no/norge/i/vQP3rw/her-er-robothunden-spot-naa-har-den-faatt-fast-jobb-i-norge
https://no.ehandel.com/artikler/her-plukkes-et-produkt-hvert-5-sekund/381294
https://no.ehandel.com/artikler/her-plukkes-et-produkt-hvert-5-sekund/381294
https://www.flickr.com/photos/tecnalia/14109734238
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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Ut av fabrikken

Selvkjørende post
Posten tester ut selvkjørende postvogner i Kongsberg. Auto-
maten sender deg melding når den er på vei med pakker og 
brev. Om natten kjører den tilbake til postkontoret for å fylles 
opp.

Portør-roboter på sykehuset
På Akershus Universitetssykehus frakter til sammen 22 
 såkalte automatisk gående vogner (AGV) måltider, tøy og 
utstyr rundt på huset. Robotene kan ta heisen, snakke, og 
finne frem på egenhånd gjennom magnetsensorer i gulvene.

Droner inspiserer kraftlinjer
Hålogaland Kraft bruker droner for å inspisere kraftlinjer, 
demninger og bygninger. Dette er tidkrevende, farlig og dyrt 
arbeid som tidligere har blitt utført til fots, med scooter, el-
ler med helikopter. Dronene kan fly tett opp til for eksempel 
høyspentledninger, og sende høykvalitetsbilder tilbake.

Selvkjørende biler
Førerløse kjøretøy til bruk i vanlig trafikk er under utvikling. 
Waymo har testet selvkjørende taxier i Phoenix, Arizona si-
den august 2017. Passasjerer hentes og leveres av førerlø-
se biler innen et område omtrent like stort som Oslo.

I tillegg til at robotene kan tas i bruk i flere oppgaver i produksjonen, finner de også stadig flere bruksområder utenfor 
 fabrikken. Kombinasjonen av sensorer, kunstig intelligens og nettverkstilkobling hos de såkalte service-robotene gjør at de 
nå også kan slippes løs i det offentlige rom.

Foto: Posten Norge

https://www.posten.no/nye-tjenester/brev-og-pakkerobot
https://www.nrk.no/osloogviken/effektive-roboter-frigjor-mer-tid-til-pasienter-1.12644057
https://www.nrk.no/osloogviken/effektive-roboter-frigjor-mer-tid-til-pasienter-1.12644057
https://www.tu.no/artikler/sparer-millioner-pa-a-sjekke-kraftlinjene-med-droner/228853
https://www.theverge.com/2019/12/9/21000085/waymo-fully-driverless-car-self-driving-ride-hail-service-phoenix-arizona
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Digitale sekretærer

Chatbots som snakker menneskespråk
En av de største digitale suksessene til maskinlæring de sis-
te årene er såkalte chatbots. Chatbots kan allerede svare på 
omtrent 80 prosent av standardspørsmålene fra  brukerne. 
Analyseselskapet Gartner tror at allerede innen 2021 vil 15 
prosent av all interaksjon med kunder globalt håndteres av 
kunstig intelligens, en firedobling fra 2017.

Automatisert saksbehandling
De fleste saksbehandlingsprosesser støttes nå av digitale 
systemer. De gjør oppgaver som å sjekke nødvendig doku-
mentasjon, hente relevant informasjon fra andre systemer, 
eller fordele saker mellom saksbehandlere. I noen tilfeller 
kommer systemet med en anbefaling til en beslutning. Men 
i mange rutinesaker kan også det digitale systemet selv gi et 
umiddelbart svar. Lånesøknader er et eksempel, et annet er 
at Utlendingsdirektoratet bruker en robot til å fatte vedtak.

De siste tiårene har manuelle rutineoppgaver blitt digitalisert. Nå ser vi at stadig flere digitale rutineoppgaver blir automa-
tisert. «Robotic Process Automation» (RPA) etterligner menneskers  handlingsmønstre, og utfører repeterende, regelba-
serte og ofte tidkrevende prosesser.

https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/chatbot-statistics/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/27297-2/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/27297-2/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/27297-2/
https://www.aftenposten.no/norge/i/LAaOjQ/regjeringen-vil-la-robot-fatte-vedtak-i-udi
https://www.bouvet.no/bouvet-deler/utbrudd/vil-robotic-process-automation-rpa-ta-over-jobbene-vare
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Sjefen er en algoritme

Programvare er ikke lenger forbeholdt rutineoppgavene på kontoret. I mange bedrifter får systemene også ta viktige 
 økonomiske og strategiske beslutninger.

Maskinene styrer børsen
Programvare får stadig større betydning på aksje markedet. 
Først tok maskinene over selve gjennomføringen av 
 handlene. Så ble de brukt til å automatisere menneskelige 
investeringsstrategier, for eksempel å følge en indeks. N å 
får  maskinene i stadig større grad også bestemme sine 
egne investeringsstrategier. Anslag tilsier at mer enn halv-
parten av verdens aksjeverdier nå forvaltes av maskiner.

Maskinene styrer arbeidshverdagen
I en rekke selskaper styres arbeidshverdagen til de ansat-
te av en algoritme. Den norske frisørkjeden Cutters bruker 
en algoritme for å planlegge skiftene i sine frisørsalonger. 
Digitale plattformer som Uber styrer sjåførene ved hjelp av 
algoritmer som løpende justerer priser basert på tilbud og 
etterspørsel.

Faksimile fra The Economist, 5. oktober 2019

https://www.economist.com/briefing/2019/10/05/the-stockmarket-is-now-run-by-computers-algorithms-and-passive-managers
https://cutters.no
https://www.digi.no/artikler/vi-skal-ikke-ha-roboter-som-klipper-haret-ditt-alt-annet-er-heldigitalt/473368
https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/03/30/uber-charges-more-if-they-think-youre-willing-to-pay-more/#40e8232f7365
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Smarte maskiner løser komplekse problemer

Bedre helsehjelp
Kunstig intelligens kan revolusjonere både diagnoser og 
 behandling i helsevesenet. Spesielt kan slike systemer hjel-
pe oss å finne komplekse sammenhenger som mennesker 
ikke oppdager. Et system som analyserer  bilder av hjernen 
(se bildet) kan nå forutse Alzheimers sykdom flere år tidli-
gere enn hva man kunne før. I Sverige fant man ved hjelp av 
maskinlæring ut at diabetes bør deles inn i fem, ikke bare to, 
ulike typer.

Grønne løsninger
Mange knytter store forhåpninger til at kunstig intelligens 
skal bidra til å redusere klimaavtrykket, eller til og med finne 
nye klimaløsninger. Noen resultater ser vi allerede: Google 
reduserte energibruken i sine datasentre med 15 prosent 
ved å bruke kunstig intelligens for å styre temperaturen. 

Varsler ekstremvær
Meteorologien er blant fagfeltene som får stor hjelp av 
 bedre program- og maskinvare. Forskere kan nå ved hjelp av 
maskinlæring forutse ekstremvær, og hvor lenge det vil vare, 
med langt høyere presisjon enn tidligere.

Oppgaver som tidligere har krevd dyp ekspertkunnskap å løse, kan nå i mange tilfeller løses like godt eller bedre av maskiner.

Bildet er hentet fra Ding mfl. (2018)

https://www.forbes.com/sites/insights-intelai/2019/02/11/ai-and-healthcare-a-giant-opportunity/#29dcbf8d4c68
https://www.forbes.com/sites/insights-intelai/2019/02/11/ai-and-healthcare-a-giant-opportunity/#29dcbf8d4c68
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2018180958
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/21/the-amazing-ways-we-can-use-ai-to-tackle-climate-change/#58ae84ca4a35
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/21/the-amazing-ways-we-can-use-ai-to-tackle-climate-change/#58ae84ca4a35
https://www.datacenterknowledge.com/google-alphabet/google-switching-self-driving-data-center-management-system
https://arxiv.org/abs/1605.01156
https://teknologiradet.no/publication/kunstig-intelligens-norge/
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2018180958
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Hele bransjer i endring

Markedsføring og salg
Tilgang på enorme mengder personlige data endrer mar-
kedsføringen. Globale aktører som Amazon og Alibaba til-
byr persontil passede kjøpsanbefalinger basert på avansert 
dataanalyse.

Lager og distribusjon
Økt netthandel, i kombinasjon med tingenes internett,  endrer 
logistikken.  Sensorteknologi, nye typer roboter og digital 
merking av alle varer (RFID) fører til automatiserte  lagre og 
mer effektiv plukking, pakking og frakt.

Selvbetjening 
I fysiske butikker blir det stadig vanligere med selvbetje-
ningskasser, noe som gjør den tradisjonelle kassemedarbei-
deren overflødig.

Kundeservice
Utviklingen innen tekstanalyse gjør det mulig å la chatboter 
ta over kundeservicen.

Automatisering i alle ledd
Kunstig intelligens påvirker alle ledd i verdikjeden. Varehandelen er et godt eksempel: Forskere ved universitetet i Oxford mener at 
80 prosent av jobbene innen transport og logistikk, og 63 prosent innen salg, står i fare for å forsvinne.   
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https://snl.no/RFID
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/CITI REPORT ADR0N.pdf
https://www.emarketer.com/
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Data har erstattet olje og gass

Markedsverdi i milliarder 2019-dollar. Kilde: Forbes 2000. 

Verdens største selskaper i 2006 og 2019
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For 13 år siden dominerte olje, 
og industri og finans listen 
over verdens mest verdifulle 
selskaper.

I 2019 var syv av de åtte mest 
verdifulle selskapene i verden 
digitale aktører. 
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Større verdier, færre hoder

Markedsverdien per ansatt i verdens største selskaper har 
økt betraktelig. Markedsverdien per ansatt i de åtte største 
selskapene var i gjennomsnitt dobbelt så høy i 2019 som i 
2006. 

En sammenligning av Facebook og den tidligere industri-
giganten General Electric illustrerer overgangen: Facebook 
er i 2019 verdt mer enn ti ganger så mye per ansatt som 
General Electric var i 2006.

Gjennomsnittlig markedsverdi per ansatt

3Millioner 2019-dollar. Kilder: Forbes 2000, Macrotrends, Statista 

Større verdier, færre hoder
Markedsverdien per ansatt i verdens største selskaper har økt 
betraktelig. Markedsverdien per ansatt i de åtte største 
selskapene var i gjennomsnitt dobbelt så høy i 2019 som i 2006. 

En sammenligning av den tidligere industrigiganten General 
Electric og den digitale vinneren Facebook illusterer overgangen: 
Facebook er i 2019 verdt mer enn ti ganger så mye per ansatt 
som General Electric var i 2006.
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Figure I.17. Geographical distribution of the main global platforms in the world, 2018 
(Market capitalization in billions of dollars)

Source: 
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Superstjernene tar det meste

Verdens mest verdifulle plattformselskaper. Figur fra UNCTAD Digital Economy Report 2019

Nettverkseffekter
Digitale tjenester blir mer verdifulle for brukeren jo flere an-
dre brukere de har. Facebook har for eksempel så stor verdi 
fordi «alle andre» også er der. 

Skalafordeler
Å utvikle nye, digitale produkter kan være dyrt og risikabelt. 
Men det er nesten gratis å lage en kopi eller betjene én bru-
ker til. Dette, og andre mekanismer i den immaterielle øko-
nomien, kan øke gapet mellom superstjernene og de andre.

AMERICA EUROPE ASIA

AFRICA

Den digitale økonomiens særtrekk gir økt markedskonsentrasjon, der vinneren tar nesten alt. 
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http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf
https://www.economist.com/books-and-arts/2017/12/14/businesses-investment-decisions-can-have-unexpected-consequences
https://www.economist.com/special-report/2016/09/15/the-rise-of-the-superstars
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Monopolmakt øker lønnsforskjellene

Monopolmakt overfor forbrukere
Dersom noen få selskaper får dominere økonomien og 
 hindre sunn konkurranse, kan det senke produktiviteten i 
økonomien, noe alle taper på. Redusert konkurranse gir ge-
nerelt økte priser, lavere kvalitet og mindre valgfrihet.

Økte lønnsforskjeller
De nye kjempeselskapene har i sum langt større verdi enn 
selskapene som tidligere toppet listen. Samtidig har de 
 betydelig færre ansatte. Dette kan bidra til større forskjeller 
i inntekter, og at arbeidstakernes andel av inntektene faller.

Forhandlingsmakt overfor arbeiderne
Når noen få selskaper dominerer et marked, er det ikke bare  
kundene som har færre valg, men også arbeidstakerne. Det-
te kan være en del av forklaringen på lav lønnsvekst blant 
annet i USA. Økonomer har pekt på hvordan digitale plattfor-
maktører spesielt drar nytte av sin makt overfor arbeiderne.

https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/04/05/todays-economic-puzzles-a-tale-of-weakening-competition/
https://economics.mit.edu/files/12979
https://harvardmagazine.com/2019/03/monopsony-labor-jason-furman
https://harvardmagazine.com/2019/03/monopsony-labor-jason-furman
https://harvardmagazine.com/2019/03/monopsony-labor-jason-furman
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2019)66/en/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2019)66/en/pdf
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Tingenes internett: Alt blir tjenester

Tingenes internett
I dag kobles alt fra leker og kaffetraktere til hus, biler og 
 maskiner til nett. Dette gjør at produsentene kan kommuni-
sere med produktene etter at de har forlatt fabrikken. Pro-
duktene er ofte utstyrt med sensorer som sender data tilba-
ke til produsentene. Dataene kan gi produktet økt verdi for 
brukeren. Et eksempel er smarte treningsklokker.

Varer blir tjenester
Når alt er koblet til nett, kan industrien selge tjenester som 
øker verdien av produktet. For eksempel kan produsenten 
følge med på når det er på tide med vedlikehold, service, opp-
dateringer eller utskifting. Rolls-Royce er blant aktørene som 
følger denne modellen. De inngår langsiktige  tjenesteavtaler 
med kundene, i stedet for engangssalg av flymotorer. 

Superstjerner i flere bransjer
En viktig effekt av tingenes internett er at stadig flere bedrifter 
i praksis blir  pro gramvareselskaper, og at data spiller en vik-
tigere rolle i forretningsmodellen. I bilbransjen anser for ek-
sempel mange Tesla som et programvareselskap like mye 
som en bilprodusent. Utviklingen kan føre til at stadig flere 
bransjer blir dominert av noen få megaselskaper.

https://www.raconteur.net/manufacturing/why-manufacturers-are-becoming-service-providers
https://www.raconteur.net/manufacturing/why-manufacturers-are-becoming-service-providers
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing/future-of-manufacturing-industry.htm
https://www.forbes.com/sites/ciocentral/2019/05/20/why-tesla-is-not-a-car-company-and-what-you-can-learn-from-elon-musk/#20908c002d79 
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Ansette

Kunstig
 intelligens leter 

etter de rette 
kandidatene

LinkedIn,
smarte HR-
systemer

Lære opp

Ny lærings-
teknologi kan gjøre 
opplæringen mer 
fleksibel og be-

hovsdrevet 

Nettbasert opplæ-
ring (MOOCs), 
nano-grader, 
simulering

Leie inn

Digitale platt-
former gjør det 
 enkelt å leie inn 
kompetanse ved 

behov, istedenfor å 
ansette 

Plattformer som 
Upwork, Mechani-

cal Turk

Automatisere

Kunstig 
intelligens gjør 
automatisering 
og robotisering 

billigere og 
enklere

Chatbots, co-bots,  
automatisert saks-

behandling

Økt fleksibilitet 
Ny teknologi endrer og utvider 
 bedriftenes muligheter for å  skaffe 
seg kompetansen de til   enhver tid 
trenger. 

Færre rutineoppgaver
For den enkelte arbeidstaker kan 
den fleksible, digitale økonomien 
bety en arbeidshverdag, med færre 
rutineoppgaver og flere muligheter 
for å lære noe nytt. 

Mindre forutsigbarhet?
Samtidig kan det bety større fare 
for å bli erstattet av en robot. Det 
kan også skape et nytt klasse skille 
 mellom de som får fast jobb og de 
som må leve av kortsiktige oppdrag. 

Slik endres 
bedriftenes 
muligheter:

Eksempler på 
nye løsninger:

En ny verktøykasse for HR

https://www.linkedin.com
https://teknologiradet.no/slik-kan-teknologi-realisere-livslang-laering/
https://teknologiradet.no/slik-kan-teknologi-realisere-livslang-laering/
https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/mooc
https://www.upwork.com/
https://www.mturk.com/
https://www.mturk.com/
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Fjernarbeid: Verktøyene er her

Videochat og hjemmekontor
Teknologien for å samhandle uavhengig av fysisk lokasjon 
har eksistert lenge. Nå rapporteres det om rekordbruk av 
slik teknologi, og en langt bedre brukeropplevelse enn for 
bare få år siden. 

Helse på avstand
Videokonsultasjoner med legen har fått et brått oppsving 
grunnet koronaviruset. Men det finnes en rekke verktøy som 
kan utvide konsultasjonen. For eksempel kan pasienten selv 
registrere kroppstemperatur, blodtrykk, hjerterytme og til og 
med urinprøver, med automatisk digital overføring til legen.

Digitale lærere
Det såkalte MOOC-utvalget konkluderte allerede for seks 
år siden med at digitaliseringen av norsk høyere utdanning 
ikke har hatt høyt nok tempo. Men i vår ble fjernundervis-
ning innført nærmest over natten i alle undervisningstrinn, 
fra grunnskole til universitet.

Kan styrke plattformene
Nye verktøy for samhandling påvirker i første omgang hvor 
vi jobber, ikke hvordan jobbene er organisert. Men på sikt 
kan utbredelsen av slike verktøy bygge opp under plattform-
økonomien, og særlig øke utbredelsen av online-arbeid.

Koronakrisen har store menneskelige og økonomiske kostnader. Samtidig kan krisen være en katalysator for digital sam-
handling og koordinering. 

https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/03/24/video-apps-boom-coronavirus-forces-millions-stay-home/
https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/03/24/video-apps-boom-coronavirus-forces-millions-stay-home/
https://www.ft.com/content/a2389482-6274-11ea-abcc-910c5b38d9ed
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff86edace9874505a3381b5daf6848e6/no/pdfs/nou201420140005000dddpdfs.pdf
https://www.digi.no/artikler/kommentar-korona-krisen-kan-bli-det-som-far-oss-til-a-gjore-digitalisering-pa-ordentlig/489360
https://www.digi.no/artikler/kommentar-korona-krisen-kan-bli-det-som-far-oss-til-a-gjore-digitalisering-pa-ordentlig/489360
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Plattformarbeid kan endre spillereglene

Senker transaksjonskostnadene
Digitale plattformer kobler tilbud med etterspørsel på en en-
kel og effektiv måte. Vi skiller gjerne mellom stedsbundne 
tjenester, som transport (Uber), vaskehjelp (Vaskehjelp.no) 
eller over n atting  (AirBnB), og online-tjenester som program-
mering, oversetting eller skrivearbeid (UpWork).

Mer fleksibilitet, men færre sosiale rettigheter
Frilansere som tilbyr  tjenestene sine via en digital plattform 
har ofte større fleksibilitet i arbeidet. Det kan også gi mulig-
heter utenfor det lokale arbeidsmarkedet. Men fleksibiliteten 
er ikke alltid reell. Ofte står det noen andre klar til å ta jobben 
din dersom du takker nei til et oppdrag. Plattformarbeidere 
har heller ikke de samme rettighetene som vanlige arbeids-
takere har, da plattformene sjelden tar arbeidsgiveransvar. 

Kan bli viktigere fremover
Selv om plattformarbeid foreløpig har relativt lite omfang i 
EU og Norge, kan det bli viktigere fremover. Tall fra USA viser 
at opp mot en tredjedel av de sysselsatte deltar i plattfor-
marbeid. OECD peker på at mange land oppplever en vekst 
i denne typen ansettelsesformer, og at det vil være viktig å 
sikre  sosiale rettigheter for de det gjelder. 

https://www.uber.com/no/nb/
https://vaskehjelp.no/
https://www.airbnb.com/
https://www.upwork.com/
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/changing-nature-work-and-skills-digital-age
https://www.forbes.com/sites/tjmccue/2018/08/31/57-million-u-s-workers-are-part-of-the-gig-economy/#c2c83071186b
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Digitale fagforeninger

Ansatt eller selvstendig?
Plattformarbeidere defineres oftest som selvstendig næ-
ringsdrivende. Dermed har de ikke rett til sykelønn, forsik-
ring eller kollektive lønnsforhandlinger. Noen steder tar myn-
dighetene grep: California vedtok for eksempel i september 
2019 å gi langt flere plattformarbeidere status og rettig heter 
som ansatte.

Fallende organiseringsgrad
De siste tiårene har organiseringsgraden falt, både i Norge 
og internasjonalt, og er spesielt lav for plattformarbeidere. 
Mange fagforeninger diskuterer hvordan de kan bruke tek-
nologien til egen fordel, men få av de tradisjonelle aktørene 
har virkelig satset på å nå plattformarbeiderne.

Arbeiderne organiserer seg på nye måter
Alt fra enkle chattegrupper i WhatsApp eller på Reddit til 
spesialiserte nettsteder som coworker.org og Turkopticon 
brukes for å samle informasjon, organisere arbeidstakere 
og spre informasjon. Her kan man for eksempel finne andre 
som jobber for samme selskap eller oppdragsgivere, starte 
underskriftskampanjer eller organisere streik. Nye organisa-
sjoner for denne gruppen ser også dagens lys.

Ubersjåfører deler aktivt informasjon 
med andre sjåfører på nett. Slik  prøver 
de å veie opp for at selskapet deler lite 
informasjon om for eksempel videreut-
viklingen av tjenesten, nye funksjoner, 
priser og kompen sasjon, og så videre.

https://www.theguardian.com/business/2019/sep/11/california-passes-landmark-gig-economy-workers-rights-bill
https://www.economist.com/briefing/2018/11/15/technology-may-help-to-revive-organised-labour
https://www.economist.com/briefing/2018/11/15/technology-may-help-to-revive-organised-labour
https://home.coworker.org/
https://turkopticon.ucsd.edu/
https://www.reuters.com/article/us-india-transportation-strike/uber-ola-drivers-strike-in-india-for-higher-pay-idUSKBN1GV0KN
https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/01/union-beating-gig-economy-giants-iwgb-zero-hours-workers
https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/01/union-beating-gig-economy-giants-iwgb-zero-hours-workers
https://www.fastcompany.com/40501439/the-network-uber-drivers-built
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Produktivitetsparadokset

1) Vi har vært for optimistiske: 
Den digitale teknologiens potensial kan allerede langt på 
vei være hentet ut. Digital teknologi vil ikke revolusjonere 
produk sjonen slik damp eller elektrisitet gjorde.

2) Digitale monopoler bremser veksten: 
Den digitale økonomien kan undergrave sin egen produktivi-
tetsvekst. Når store selskaper, som Google og Facebook, får 
monopolmakt i sine markeder, kan mangelen på konkurran-
se gi svakere produktivitet.

3) BNP undervurderer digitale verdier:
Tjenester som er gratis for brukerne, som Google eller 
 Wikipedia, har åpenbart stor verdi, men gir liten målbar 
effekt på brutto nasjonalprodukt. Det kan bety at veksten 
under vurderes med så mye som 0,75 prosentpoeng hvert år.

Det er gjort store investeringer i digital teknologi de siste 30-40 årene. Likevel har produktivitetsveksten avtatt i verden og i 
Norge. Her er tre mulige forklaringer:
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Vekst i arbeidsproduktivitet (Tre års glidende gjennomsnitt)

Kilde: OECD

https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691147727/the-rise-and-fall-of-american-growth
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691147727/the-rise-and-fall-of-american-growth
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/04/05/todays-economic-puzzles-a-tale-of-weakening-competition/
https://www.ft.com/content/cec57b2e-f522-11e9-a79c-bc9acae3b654?sharetype=blocked
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/news/urgent-action-needed-to-address-stagnating-productivity-says-report/
https://data.oecd.org/lprdty/labour-productivity-and-utilisation.htm
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S-kurven: Det er i ferd med å ta av

For tidlig?
Det kan ta lang tid før vi ser den fulle effekten av et 
 teknologisk skifte. I starten kan veksten være svak, men når 
 teknologien får stor utbredelse, vokser økonomien  raskere. 
Kanskje er det ganske enkelt for tidlig å vurdere effekten av 
digitalisering og kunstig intelligens. 

Fra damp til elektrisitet 
Overgangen fra damp til elektrisitet var langt mer enn et skif-
te av energikilde. Men det tok tid: Først flere tiår etter elek-
trisitetens inntog var fabrikkene, og samfunnet for øvrig, re-
organisert for virkelig å dra nytte av mulighetene. Da hadde 
effektiviserende nyvinninger som samlebåndet, individuelle 
arbeisstasjoner og elektrisk belysning slått gjennom.

Vi har bare sett starten for kunstig intelligens
På samme måte kan det ta tid før flertallet av  bedriftene 
greier å dra nytte av taleassistenter, chatbots, digitale platt-
former, selvkjørende lagerpaller, til pasningsdyktige roboter 
og økonomisystemer som selv sier fra når de oppdager 
 muligheter for effektivisering.

Betydning for produktivitet

Mekanisering av tekstilindustrien

Damp og jernbane

Olje, elektrisitet 
og masseproduksjon

Vi er her

Datamaskiner, 
digitalisering 
og KI

Tid

https://www.nber.org/papers/w24001.pdf
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Jobber i faresonen

Halvparten av jobbene kan forsvinne
I 2013 skapte en rapport om jobbene store overskrifter med 
påstanden om at 47 prosent av amerikanske jobber poten-
sielt kunne automatiseres. Beregningen var basert på  hvilke 
oppgaver jobbene bestod av, og om det finnes teknologi som 
allerede eller i nær fremtid vil kunne utføre disse oppgavene. 

Én av tre norske jobber i fare
Samme metode, anvendt på norske yrkesdata, viste at én av 
tre norske jobber har høy risiko for å kunne automatiseres 
helt. Mange av yrkene med høy  risiko for automatisering har 
lave krav til formell kompe tanse.  Butikkmedarbeider er et 
eksempel på et av de vanligste  yrkene som kan forsvinne. 

Yrker med høy utdannelse også utsatt
Mange ble overrasket over at også yrker som typisk har kre-
vet høyere utdannelse og gitt gode lønninger antas å stå i 
fare, slik som revisor eller regnskapsfører. Men dette er en 
naturlig følge av utviklingen innen kunstig intelligens.

Butikkmedarbeidere, kontormedarbeidere, regnskapsførere, 
regnskapsmedarbeidere, telefonselgere, revisorer, resepsjonister, 
transportfunksjonærer, servitører og gatekjøkken- og kafemedar-
beidere.

Lagermedarbeidere, anleggsarbeidere (av ulike slag), vektere, 
postbud/sorterere, kjøkkenassistenter, industrioperatører (av 
ulike slag) og elektronikkingeniører.

Tømrere og snekkere, IKT driftsingeniører, kokker, skipsmann-
skap, sjefssekretærer og forsikringsagenter.

Renholdere, pleiemedarbeidere, vaktmestere, bilmekanikere, 
arbeidsformidlere, kundebehandlere, skoleassistenter, sjåfører 
(av ulike slag) og ingeniører (av ulike slag)

Helsefagarbeidere, rørleggere, finansanalytikere, selgere, lastebil-
sjåfører, hjemmehjelper, finansrådgivere og andre ledere

Høyere saksbehandlere, andre ingeniører, frisører og helsesekre-
tærer, personalrådgivere og programvareutviklere.

Elektrikere, politi, varehandelssjefer og miljøarbeidere.

Lektorer, lærere, barnehageansatte, ledere, sivilingeniører, spesi-
alsykepleiere, kiropraktorer, psykologer og farmasøyter.
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for automatisering

Kilde: Sintef, basert på Pajarinen, Rouvinen og Ekeland.(2015)

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Muistio-Brief-34.pdf
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Muistio-Brief-34.pdf
https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/bitstream/handle/11250/2378812/A27222.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.researchgate.net/publication/317089938_Computerization_Threatens_One-Third_of_Finnish_and_Norwegian_Employment
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«Andres jobb vil automatiseres, ikke min»

Hvor sannsynlig synes du det er at datamaskiner og roboter innen
20-30 år kan utføre de fleste jobbene mennesker gjør i dag?
(N=1009, svaralt. «vet ikke» utelatt)

Hvor sannsynlig tror du det er at din egen jobb blir erstattet av
roboter eller datamaskiner i løpet av din levetid?
(N=485, svaralt. «vet ikke» utelatt)

Svært lite sannsynlig

Ganske lite sannsynlig

Verken eller

Ganske sannsynlig

Svært sannsynlig

Svært lite sannsynlig

Ganske lite sannsynlig

Verken eller

Ganske sannsynlig

Svært sannsynlig

Kilde: Undersøkelse gjennomført av analyseinstituttet YouGov for Teknologirådet i februar 2020 

Kun respondentene som var i arbeid ble bedt om å vurdere sannsynligheten for automatisering av egen jobb

4% 28%

25%

21%

17%

5%8%

19%

26%

37%

Teknologirådet har i en spørreundersøkelse bedt respondentene vurdere sannsynligheten for at roboter tar over jobbene 
menneskene gjør i dag. Det ser ut til at mange anser sin egen jobb mindre utsatt for automatisering enn alle andres.
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Faren for automatisering kan være overdrevet...

Vi trenger fremdeles menneskelig arbeidskraft
Koronapandemien viser at vi fremdeles er avhengige av men-
nesker på jobb. Nedstengningen har sendt verdensøkonomi-
en inn i en svært alvorlig resesjon. 
 
Mulighetene for automatisering kan være overvurdert
Anslagene for hvor mange jobber som egentlig kan automa-
tiseres er sprikende. Frey og Osbornes studie, som anslår at 
én av tre norske jobber er i fare, viser kun en del av bildet. 
OECD har anslått at kun 6 % av norske jobber er i faresonen.
Videre kan økonomiske, kulturelle og politiske faktorer redu-
sere tempoet i utbredelsen av ny teknologi. 

Økt produktivitet skaper også nye jobber
En studie av 18 OECD-land fra 1970-2007 viste at produktivi-
tetsvekst som kutter jobber i én sektor, generelt skaper flere 
jobber i andre deler av økonomien. Opp mot ni prosent av 
jobbene i Norge forsvant mellom 2009 og 2014 som følge av 
automatisering, uten at dette ga netto tap av jobber.

Vi blir færre, og vi blir eldre
I mange vestlige land krymper befolkningen allerede. Kan-
skje blir problemet for lite automatisering, ikke for mye.

Faksimile fra The Economist, 21. mars 2020

https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
https://www.technologyreview.com/s/610005/every-study-we-could-find-on-what-automation-will-do-to-jobs-in-one-chart
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/278298?_ts=15724bf6ab8
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/automation-skills-use-and-training_2e2f4eea-en;jsessionid=mV_DBzwAQgU3PgZOviEy98--.ip-10-240-5-151
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/03/1_autorsalomons.pdf
https://www.nho.no/publikasjoner/arbeidsliv/norways-new-jobs-in-the-wake-of-the-digital-revolution/
https://www.nho.no/publikasjoner/arbeidsliv/norways-new-jobs-in-the-wake-of-the-digital-revolution/
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf
https://www.economist.com/the-world-if/2019/07/06/what-if-robots-dont-take-all-the-jobs
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...men teknologi endrer jobbene radikalt

Figur fra NOU 2018:2 Fremtidige kompetansebehov. Kilde: Nedelkoska og Quintini (2018)

Radikale endringer i jobbenes innhold
Selv om jobbene ikke forsvinner som 
følge av automatisering, vil de endres. 
Ifølge OECD vil 32  prosent av norske 
jobber med høy sannsynlighet få radi-
kalt endret innhold. Anslaget er lavest 
i OECD, men likevel dramatisk. Slike 
endringer kan føre til skjevheter mel-
lom hvilken kompetanse som trengs, 
og hvilken kompetanse folk har.

Endringer i kompetansebehov
Både endringer i jobbenes innhold og 
forskyvninger mellom yrker kan skape 
skjevheter. I Norge er det for eksempel 
stor konkurranse om jobbene innnen 
butikk- og salgsarbeid, men mangel på 
kvalifisert arbeidskraft innen IKT-fag 
og bygg og anlegg, samt sterkt økende 
behov innen helse, pleie og omsorg.

Risiko for automatisering av jobber i ulike OECD-land

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-2/id2588070/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e2f4eea-en.pdf?expires=1576664989&id=id&accname=guest&checksum=F98AAC9B7EEAAD9FA591330A1699CB1F
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-2/
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Hvilke oppgaver forsvinner først?

RUTINE           IKKE-RUTINE

Status: Langt på vei automatisert. 
Eksempler: Bokføring, finanstjenester, 
arkivering

Flaskehals: Sosial intelligens, ønsket om 
å møte et menneske
Eksempel: Turistguide

Status: Langt på vei automatisert. 
Eksempler: Maskinoperatør, sveiser, 
truckfører

Flaskehals: Fingerferdighet.
Eksempel: Filetering av fisk 

Status: Maskinlæring kombinert med 
mer avansert robotikk gjør at flere slike 
oppgaver kan automatiseres
Eksempler: Sjåfører, servitører

Flaskehals: Fingerferdighet, kreativitet, 
mangel på data
Eksempler: Vaktmester, frisør

Status: Maskinlæring gjør at flere slike 
oppgaver kan automatiseres
Eksempler: Markedsføring, kapitalforvalt-
ning, medisinske diagnoser

Flaskehalser: Kreativitet, sosial intelligens, 
mangel på data
Eksempler: Sosialarbeider, forfatter
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Rutinejobbene først:
Automatisering av jobbene er en pågående prosess. Ru-
tinejobber som i tillegg er relativt enkle å spesifisere i 
detalj vil bli automatisert først, om de ikke er blitt det 
allerede. 

Flaskehalser:
Andre oppgaver bremses av tekniske flaskehalser. 
 Skeptikere mener at maskinlæring aldri kan gi oss  
 maskiner med kreativitet og sosial intelligens god n ok 
til å erstatte mennesker. Fingerferdighet på nivå med et 
menneske har også vist seg vanskelig å gjenskape.

Et spørsmål om tid?
Både hva som regnes som tekniske flaskehalser, og 
hva som regnes som rutinearbeid, er i stadig endring. Vi 
kan ikke utelukke en fremtid hvor maskinene kan utføre 
også hoveddelen av de nye oppgavene som oppstår. Ek-
spertene er imidlertid dypt uenige om dette er noe som 
kan komme til å skje de neste tiårene, eller noe som 
kanskje vil skje om hundre år.  

https://www.theguardian.com/books/2020/jan/09/world-without-work-david-susskind-review
https://www.penguinrandomhouse.com/books/603982/rebooting-ai-by-gary-marcus-and-ernest-davis/
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Hvilke nye jobber vil oppstå?

Personlige tjenester
Produktivitetsvekst gir velstandsvekst, som igjen øker etterspørselen etter personlige trenere, dyrepleiere, 
shoppingassistenter, turistguider og psykologer, samt nye tjenester vi ikke har tenkt på enda. Dels vil disse 
tjenestene være vanskelige å automatisere, og dels vil vi være villige til å betale for å møte et menneske.

Helse og omsorg
En aldrende befolkning gjør behovet for helsetjenester nær uendelig. Dette vil spesielt gjelde de arbeids-
intensive delene av helse- og omsorgstjenestene, som hjemmehjelp, sykepleie, fysioterapi, legekonsulta-
sjoner med mer. Men ny teknologi vil også øke tilbudet og skape arbeidsplasser innen helseteknologi , for 
eksempel utvikling av diagnoseverktøy og persontilpasset medisin eller behandling.

Skape nye, digitale løsninger
Økt digitalsering gir også vekst i utviklingen av digitale løsninger. Dette gir behov for programmerere og an-
dre med IT-kunnskap, men også personer med dybdekunnskap om områdene der løsningene skal brukes. 
Videre trengs personer med annen fagkompetanse, som psykologer, lingvister, tjenestedesignere, kunstne-
re og forretningsutviklere.  

Drifte digitale plattformer og levere innhold
Til å holde de digitale tjenestene i drift trengs for eksempel dataforvaltere eller datakuratorer, analytikere 
og brukerstøtte. Noen må dessuten være sjåfører for Uber, syklister for Foodora, utvikle kurs for Coursera, 
håndtere leiligheter for utleie hos AirBnB og så videre. Inndelingen er basert på Fölster/NHO (2018)

https://www.nho.no/publikasjoner/arbeidsliv/norways-new-jobs-in-the-wake-of-the-digital-revolution/
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Disse jobbene trender nå

Omsorgsyrker vokser mest, 
data og KI vokser raskest
En rapport lagt frem under årets  World 
Economic Forum viser hvilke yrkesgrup-
per som vokser raskest akkurat nå. I 
stedet for tradisjonelle fremskrivinger, 
er tallene basert på data i «sanntid» fra 
plattformer som LinkedIn og Burning 
Glass Technologies.

    Nye jobber i 2020 (per 10 000 nye jobber )         Prosentvis årlig vekst

22%

260

125 123
91

58 44

27%

Omsorgsyrker

Salg, m
arkedsføring, in

nhold

Ingeniøryrker o
g skytjenester

Mennesker o
g kultur

Produktutvikling

Grønn økonomi

Data og KI

41%

34%

14%

23%

14

35%

https://www.weforum.org/reports/jobs-of-tomorrow-mapping-opportunity-in-the-new-economy
https://www.weforum.org/reports/jobs-of-tomorrow-mapping-opportunity-in-the-new-economy
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Etter covid-19: Vekst uten jobber?

Viruset tok jobbene
Covid-19-pandemien har vist at vi fremdeles er avhengige av 
fysisk tilstedeværende arbeidskraft. Tiltakene for å bremse 
smitte har sendt arbeidsledigheten til himmels, i Norge som 
i USA. Ingen vet hvor dyp og hvor langvarig den  økonomiske 
krisen blir. Spørsmålet er hva som vil skje med jobbene når 
veksten en dag tar seg opp igjen.

«Jobless recovery» er normalen
Siden 1990-tallet har det tatt stadig lenger tid før jobbmarke-
det har tatt seg opp igjen etter økonomiske resesjoner, selv 
om den økonomiske veksten har kommet i gang igjen. Dette 
skyldes blant annet at rutinejobber som forsvinner i en krise 
erstattes av teknologi når økonomien kommer i gang igjen.

KI og pandemifrykt forsterker trenden
Siden finanskrisen har kunstig intelligens fått sitt gjennom-
slag. Bedriftene vil derfor i enda større grad enn tidligere ha 
mulighet til å sette inn teknologi i stedet for arbeidskraft når 
de igjen skal oppskalere driften. Det rapporteres allerede om 
bratt økning i etterspørselen etter automatiserende teknolo-
gi. Videre kan frykten for smittespredning i seg selv øke et-
terspørselen etter roboter i stedet for mennesker.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/arbeidssokere-og-stillinger-statistikk/nyheter/mer-enn-400-000-registrert-som-arbeidssokere-hos-nav
https://www.nytimes.com/2020/04/02/business/economy/coronavirus-unemployment-claims.html
https://finance.yahoo.com/news/after-the-recession-beware-the-jobless-recovery-202600519.html
https://www.nber.org/papers/w18334.pdf
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-china-robots/robots-rising-coronavirus-drives-up-demand-for-non-human-labour-in-china-idUSL4N2AY1SE
https://www.ft.com/content/817228a2-82e1-11ea-b6e9-a94cffd1d9bf
https://www.ft.com/content/817228a2-82e1-11ea-b6e9-a94cffd1d9bf
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Vinnere og tapere ved automatisering

Geografiske forskjeller
Noen byer, regioner og land vinner, mens andre taper. 
 Effekten kan være selvforsterkende. En studie fra USA viser 
hvordan risikoen for automatisering av jobbene er høyere i 
områder med lavere lønnsnivå.

Forskjeller basert på utdanning
Forskjellene mellom de med høy og lav utdanning ser ut til å 
øke, også i Norge. Oppgavene med lave kompetansekrav er 
fremdeles klart mest utsatt for automatisering. For  personer 
med høy utdanning er det også enklere å finne nye jobber og 
oppgaver.

Mer til eierne
I nettverksøkonomien tilfaller det meste av gevinsten et 
lite antall bedrifter. Dette forsterker forskjellene mellom 
 arbeidstakere og kapitaleiere.

Politisk uro og teknologiskepsis
Økt ulikhet mellom ulike grupper og ulike steder kan føre 
til sosial og politisk uro, populisme, polarisering og frag-
mentering — og motstand mot den teknologiske frem-
gangen i seg selv.

Endringer i republikansk 
stemmeandel 2012–2016.
(Mørkere farge = 
størst økning.)

Endringer i robot- 
eksponering 2012—2016.
(Mørkere farge = 
størst økning.)

Trump gjorde det best der veksten i roboter var størst

Kilde: Frey, Berger og Chen (2018)

https://www.theatlantic.com/business/archive/2017/05/the-parts-of-america-most-susceptible-to-automation/525168/
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/okende-sosiale-forskjeller-mellom-utdanningsgrupper
https://press.princeton.edu/freythe-technology-trap-10102019
https://press.princeton.edu/freythe-technology-trap-10102019
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/Political_Machinery_July_2018.pdf
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Nordmenn negative til konsekvensene

Se for deg muligheten for at roboter kan utføre de fleste arbeids-
oppgavene mennesker gjør i dag, og hvilke konsekvenser det har for 
samfunnet som helhet. Er du positivt eller negativt innstilt til dette?

Hvis roboter kunne utført de fleste jobbene mennesker gjør i dag, hvor sannsynlig 
eller usannsynlig tror du følgende da ville vært?

Negativ
Verken/eller
Positiv
Vet ikke

19%

28%

48%
35%

20%

20%

20%

12%

29%

7%

3%

23%
4%

5% Ulikheten mellom fattig og rik vil bli langt større enn den er i dag
Markedet vil skape mange nye og bedre lønnede stillinger for mennesker

Svært sannsynlig

Ganske sannsynlig

Verken/eller

Ganske lite sannsynlig

Svært lite sannsynlig

Kilde: Undersøkelse gjennomført av analyseinstituttet YouGov for Teknologirådet februar 2020.  

Svaralternativ ”vet ikke” utelatt for spørsmål om konsekvenser.
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Ønsker restriksjoner og garantert minsteinntekt

Myndighetene legger restriksjoner på bruken av roboter og 
 datamaskiner, slik at de begrenses til å erstatte jobber som 
er farlige eller usunne for mennesker

Støtte til restriksjoner — som i USA 
Nordmenn ser ut til å støtte relativt inngri-
pende tiltak dersom robotene tar over 
mange av dagens jobber.

Resultatene peker i samme retning som en
omfattende amerikansk undersøkelse. 
Også der støttet et stort flertall opp om 
restriksjoner på bruken av roboter og en 
garantert minsteinntekt.

Myndighetene gir alle nordmenn en garantert inntekt slik at 
alle kan få dekket sine  grunnleggende behov, uavhengig av 
jobbstatus

Myndighetene oppretter en ordning slik at mennesker får 
 betalt for å utføre oppgaver, selv om en robot eller data maskin 
kunne utført de samme oppgavene raskere eller billigere

Myndighetene legger til rette for økt automatisering, 
for å øke produktiviteten i samfunnet og dermed bedre 
konkurranse evne for norske virksomheter

Kilde: Undersøkelse gjennomført av analyseinstituttet YouGov for Teknologirådet februar 2020.

Svaralternativet «vet ikke» er utelatt. Alternativene «for» og «sterkt for» er slått sammen, det samme er «imot» og «sterkt imot».

Hvis roboter i fremtiden kan utføre de fleste jobbene som mennesker gjør i dag, ville du vært for eller imot følgende politikk?

52%

52%

40%

38%

22%

Imot       Verken eller       For

20%

29%

30%

14%

15%

16%

19%

0%          10%        20%        30%       40%        50%         60%

https://www.pewresearch.org/internet/2017/10/04/automation-in-everyday-life/
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Livslang læring

En ny «high school-bevegelse»
I USA ble andelen av arbeidsstyrken som jobbet i primær-
næringene nær halvert mellom 1910 og 1940, fra 34,4 til 
18,8 prosent. Samtidig økte andelen amerikansk ungdom 
som begynte i «high school», altså utdanning ut over grunn-
skolen, fra 18 til 73 prosent. De unge som tidligere ville  jobbet 
i landbruket fikk en utdannelse, slik at de kunne lykkes i de 
nye industriene. Endringene vi står overfor i dag kan være i 
 samme størrelsesorden. Da kreves også en tilsvarende inn-
sats for å fornye og oppdatere utdanningssystemet vårt.
 
En nasjonal digital læringsplattform 
Når innholdet i jobbene endrer seg løpende, trenger vi løpen-
de påfyll av nye ferdigheter. En nasjonal digital læringsplatt-
form kan bidra til bedre tilgjengelighet og større fleksibilitet, 
slik at læringen enkelt kan kombineres med jobb.

Ny teknologi for læring
Den nye teknologien gir muligheter for å forbedre utdannin-
gen, ved å gjøre den mer fleksibel og bedre tilpasset den 
enkelte, mer relevant  gjennom for eksempel simulering og 
virtuell virkelighet, og mer  motiverende gjennom teknikker 
kjent fra spill og  underholdning.

Veikart for omskolering
World Economic Forum har utviklet et veikart for omskole-
ring, fra jobber med synkende etterspørsel mot jobber hvor 
det vil bli større behov i fremtiden. Lignende initiativer finnes 
blant annet i Finland og  Singapore. 

For at teknologisk fremgang skal komme alle til gode, er det avgjørende at utdanningssystemet oppdateres så det henger 
med i teknologiutviklingen. Det handler ikke bare om tekniske ferdigheter. Sosial og kreativ intelligens, evne til problem-
løsning og evne å lære stadig nye ting, vil være minst like viktig.

https://www.nber.org/chapters/c1567.pdf
https://www.nber.org/chapters/c1567.pdf
https://teknologiradet.no/publication/teknologi-for-livslang-laering-fjernt-naert-og-simulert/
https://teknologiradet.no/publication/teknologi-for-livslang-laering-fjernt-naert-og-simulert/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Towards_a_Reskilling_Revolution.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Towards_a_Reskilling_Revolution.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-677-5
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/adapt-and-grow-career-change-josephine-teo-9943198
https://www.nytimes.com/2008/10/05/business/05shelf.html
https://www.nytimes.com/2008/10/05/business/05shelf.html
https://read.oecd-ilibrary.org/education/21st-century-skills-and-competences-for-new-millennium-learners-in-oecd-countries_218525261154#page4
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Forsikring mot automatisering

Borgerlønn
En universell inntekt til alle borgere kan sikre livsoppholdet 
uavhengig av jobbsituasjon. Frykten for at det blir for få job-
ber har gjort ideen mer aktuell. Men det vil være dyrt å inn-
føre en borgerlønn til å leve av i et høykostland som Norge. 
Andre velferdsordninger vil muligens måtte avvikles. Å er-
statte dagens behovsprøvde trygder med en flat borgerlønn 
vil øke forskjellene.

Jobbskattefradrag
Jobbskattefradrag for arbeidsinntekter var opprinnelig 
ment å gi sterkere insentiver for å arbeide. Men  ordningen 
kan også hjelpe dem som automatiseringen skyver over i 
 lavere lønnede jobber, siden den vanligvis er utformet slik at 
de med lavest inntekter får mest nytte av den. Både i USA 
og Sverige har jobbskattefradrag hatt positive effekter på 
 arbeidsmarkedsdeltakelse, og redusert ulikheten. Men ord-
ningen treffer ikke alle grupper like godt.

Forsikring mot lønnstap ved automatisering
En lønnsgaranti eller et lønnstilskudd kan hjelpe arbeidsta-
kere som mister jobben på grunn av automatisering og må 
ta til takke med en ny jobb med lavere lønn. En slik løsning vil 
være særlig relevant for eldre arbeidstakere med små mulig-
heter for å få seg en helt ny yrkesvei når de blir overflødige.

Selv om automatisering ikke nødvendigvis fører til  lavere total sysselsetting, har vi sett at mange kan komme  dårlig ut.  Store 
grupper arbeidstakere, gjerne geografisk  konsentrert, kan falle helt ut av arbeidsmarkedet, eller måtte ta til  takke med en 
lavtlønnet jobb. For å motvirke uheldige effekter av automatisering, kan det bli behov for nye  ordninger for  inntektssikring.

https://www.civita.no/publikasjon/borgerlonn
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/virkninger-av-jobbskattefradrag-pa-innvandreres-arbeidstilbud
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Skattlegging av de digitale gigantene

Nye regler for hvilke land det skal skattes til
OECD har foreslått å modernisere reglene for fordelingen 
av skattbar inntekt mellom land. Dette kan innebære at flere 
selskaper må skatte til land der de har høy omsetning, men 
ikke fysisk tilstedeværelse. OECD har i tillegg lagt frem for-
slag som skal sikre at internasjonale selskaper betaler et 
minimum av skatt. 

Skattlegge omsetningen i digitale virksomheter
Frankrike er et av flere land som i påvente av OECD-enighet 
har vedtatt en egen digital omsetningsskatt. Norge vurderer 
å følge etter. Men USA har reagert kraftig på det de ser som 
en særskatt på amerikanske selskaper, og Frankrike har ut-
satt innsamling av skatten. Eksperter mener videre det er 
vanskelig å definere hva et «digitalt» selskap er. Skattleg-
ging av omsetning i stedet for overskudd anses generelt 
som ugunstig for økonomisk vekst og utvikling, blant annet 
fordi det kan ramme selskaper i vekstfasen spesielt hardt. 

Kildeskatt på royalties
Gjennom royalty-betalinger kan inntekter flyttes  mellom sel-
skaper i samme konsern for å spare skatt. Et norskregis-
trert selskap kan for eksempel betale et Bermuda-registrert 
søsterselskap for retten til å benytte selskapets egen logo. 
Denne inntekten beskattes da i Bermuda (hvor skatten er 
svært lav) i stedet for i Norge. Men det er mulig å beskatte 
slike inntekter også i landet de oppstod. Dette kalles kilde-
skatt på royalties, og gjør denne måten å minimere skatten 
på mindre attraktiv.

Facebook betalte under 3 millioner kroner i skatt til Norge i 2018 av en omsetning som er anslått til flere  milliarder  kroner. 
At internasjonale konserner kan utnytte  skattesystemet for å krympe skatteregningen på lovlig vis, er ikke nytt. Digitalise-
ringen gjør det imidlertid enklere, og øker omfanget. Her er tre mulige tiltak for å modernisere skattesystemet:

https://www.ft.com/content/b16fd228-ea72-11e9-a240-3b065ef5fc55
https://www.ft.com/content/b16fd228-ea72-11e9-a240-3b065ef5fc55
https://www.ft.com/content/f17a406e-021a-11ea-b7bc-f3fa4e77dd47
https://taxfoundation.org/oecd-beps-digital-tax/#3
https://www.klassekampen.no/article/20200113/ARTICLE/200119987
https://www.klassekampen.no/article/20200113/ARTICLE/200119987
https://www.politico.eu/article/oecd-digital-tax-france-us-steve-mnuchin-bruno-le-maire-europe/
https://www.politico.eu/article/oecd-digital-tax-france-us-steve-mnuchin-bruno-le-maire-europe/
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Hvordan hindre digitale monopoler

Digitalt konkurransetilsyn
Etablere én eller flere spesialiserte konkurransemyndigheter 
for digitale markeder, som kan slå ned på utilbørlig utnyttelse 
av markedsmakt, sikre at aktørene ikke låser kundenes data 
inne, og jobbe for åpenhet i markedene. Spesialiserte tilsyn 
er ikke noe nytt i Norge, et eksempel er det tidligere Post- og 
teletilsynet (nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet).

Gjennomgå markedet for digital markedsføring 
Det digitale annonsemarkedet er blant bransjene der mo-
nopoltendensene er sterkest, og kan være blant dem som 
trenger et eget tilsyn.

Strengere mot sammenslåinger
Slå hardere og oftere ned på sammenslåinger eller oppkjøp, 
der dette kan virke negativt for forbrukerne eller  bremse 
fremtidig konkurranse og innovasjon.

Følge med når KI innar nye markeder
Overvåke konsekvensene for konkurransesituasjonen av 
at maskinlæring og kunstig intelligens-algoritmer blir mer 
 utbredt i flere markeder.

Digitalisering øker faren for monopol eller oligopol, grunnet sterke nettverkseffekter. For å motvirke dette, må konkur-
ransepolitikken videreutvikles. En mulighet er å la seg inspirere av Storbritannia, hvor et bredt sammensatt utvalg har lagt 
frem konkrete forslag til tiltak. Her er noen muligheter: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785547/unlocking_digital_competition_furman_review_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785547/unlocking_digital_competition_furman_review_web.pdf
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Livet utenom jobben

I denne rapporten har vi sett hvordan den digitale teknologien, 
og spesielt kunstig intelligens, vil endre jobbene våre radikalt. 
Målet har vært å gi en oversikt over noen av disse endringene, 
og et bilde av hvor vi står i dag. 

Det er mange tilknyttede problemstillinger som ikke drøftes i 
rapporten. Kunstig intelligens vil ikke bare endre jobbene, men 
også resten av livene våre, og samfunnet vårt mer  generelt. 
Teknologien vil ha vesentlig  innflytelse på alt fra helse, kom-
munikasjon, transport,  klimaendringene og demokratiet vårt 
— både på godt og vondt. Dette kan du lese mer om i andre av 
Teknologirådets rapporter, og på teknologiradet.no.

Mener du det er noe som mangler, noe som er feil eller noe 
som er utdatert i denne rapporten, send gjerne en epost til 
 post@teknologiradet.no.

Photo by NASA on Unsplash

https://teknologiradet.no/category/fremtidens-helsevesen/
https://teknologiradet.no/publication/saken-forklart-5g-hva-betyr-det-for-norge/
https://teknologiradet.no/publication/saken-forklart-5g-hva-betyr-det-for-norge/
https://teknologiradet.no/category/selvkjorende-transport/
https://teknologiradet.no/publication/solrevolusjonen-norsk-politikk/
https://teknologiradet.no/category/personvern/
https://teknologiradet.no/
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