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Ny teknologi stjæler ikke vores job 
 

Mere end halvdelen af de virksomheder, der arbejder målrettet med 
implementering af ny teknologi, har ansat flere medarbejdere inden for de 
seneste 12 måneder.  
 
Det er et af resultaterne af en større rundspørge blandt tillidsrepræsentanter fra Dansk Metal. 
Selvom det ofte påstås at automatisering og digitalisering tager vores job, er der endnu ikke 
noget der tyder på, at dette er tilfældet.  
 
Hovedkonklusioner 

- En større andel (55 pct.) af virksomheder med fokus på implementering af ny teknologi 
har ansat flere nye medarbejdere det seneste år, end virksomheder der ikke har fokus på 
ny teknologi (32 pct.). 

- 56 pct. af tillidsrepræsentanter, der arbejder med ny teknologi forventer flere kolleger i 
de kommende 12 måneder. 

- En ny rapport fra McKinsey&Company hævder at op mod 40 pct. af arbejdstimerne i 
Danmark kan automatiseres, baseret på allerede demonstreret teknologi. Det globale 
gennemsnit er 49 pct. 

- Ny teknologi skaber også nye jobs. 
- Mangel på kvalificeret arbejdskraft kan sætte en stopper for den positive udvikling i dansk 

økonomi 
 
Historisk set har ny teknologi været genstand for debat. Frygten for tab af arbejdspladser og 
teknologisk arbejdsløshed har været fremherskende. Og den selvsamme debat kører med 
uformindsket styrke den dag i dag. Grundlæggende er der dog ingen tvivl om, at de seneste 
århundreders industrielle revolutioner har skabt flere job, end de har fjernet. Spørgsmålet er 
blot, om den teknologiske udvikling er så fremskreden i dag, at den menneskelige interaktion i 
erhvervslivet helt eller delvist kan tilsidesættes1.  
 
To professorer fra University of Oxford fandt i et studie fra 20132, at den nye industrielle 
revolution betyder, at 47 pct. af alle job i USA risikerer at blive automatiseret inden for de 
kommende 10-20 år. Men påstanden har ikke stået uimodsagt, og et nyere studie fra OECD3 
bemærker, at Oxford-studiet ikke tager højde for, at robotter og anden ny teknologi endnu ikke 
kan udføre alle arbejdsopgaver. Ny teknologi kan med andre ord overtage nogle arbejdsopgaver 
- men ikke hele stillinger4. Derfor argumenterer forfatterne af OECD-studiet for, at andelen af 

                                                   
1 Se f.eks. Martin Ford: Rise of the robots. På dansk Robotterne kommer – om en fremtid uden arbejde. 
Gyldendal 2016. 
2 http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf  
3 http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jlz9h56dvq7-
en.pdf?expires=1481278504&id=id&accname=guest&checksum=8B26914E4BEF56D731632A5A9132287
5   
4 I Oxford-studiet vurderes det fx at 92 pct. af arbejdet som detailsælger kan automatiseres væk. Her 
bemærker OECD-studiet, at kun 4 pct. af detailsalgspersonalet udfører deres arbejde uden at deltage i 
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medarbejdere i USA, hvis job er i overhængende risiko for at blive automatiseret, snarere udgør 
9 pct. end 47 pct. 
 
Ifølge OECD-studiet er det ligeledes ni pct. af den danske befolkning, hvis job har relativ høj 
risiko for at blive automatiseret. Det er ikke overraskende ufaglærte med grundskolen som 
højeste fuldførte uddannelse, der er i risikozonen. Både i Danmark og resten af OECD vurderes 
det, at 40 pct. af de ufaglærte er i risiko for at miste deres job, mens risikoen falder jo højere 
uddannelsesniveauet er. Undersøgelsen siger imidlertid ikke noget om, hvor mange nye 
jobfunktioner ny teknologi vil generere. 
 
En relativt ny rapport fra McKinsey anslår, at op mod 40 pct. af de danske arbejdstimer kan 
automatiseres med allerede demonstreret teknologi.5 Andre rapporter kommer med lignende 
konklusioner.  
 
Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at der i allerhøjeste grad også er positive effekter ved 
robotter og andre former for ny teknologi. Det gælder på områder som arbejdsmiljø, 
produktivitet men også på skabelsen af arbejdspladser. 
 
Dansk Metal har i en ny rundspørge blandt forbundets tillidsrepræsentanter undersøgt 
sammenhængen mellem virksomheders anvendelse af ny teknologi og udviklingen i deres 
medarbejderstab. Undersøgelsen viser, at 55 pct. af de virksomheder, der i høj grad arbejder 
målrettet med at implementere ny teknologi i produktionen, har ansat flere medarbejdere det 
seneste år, jf. tabel 1. Tallet fra den tilsvarende undersøgelse i fjor var 45 pct. For det 
virksomheder, der ikke arbejder med at implementere ny teknologi i virksomheden, er det 32 
pct., der har ansat flere medarbejdere. Her var det tilsvarende tal 28 pct. i 2016. 
 
Tabel 1. Sammenhæng mellem virksomheders anvendelse af ny teknologi og udvikling i antal 
ansatte de seneste 12 måneder, pct. 

Arbejder din virksomhed målrettet med at implementere ny teknologi? 

  I høj grad I nogen grad I begrænset omfang Overhovedet ikke 

Flere ansatte 55 42 31 32 

Uændret antal ansatte 31 38 44 51 

Færre ansatte 14 19 25 17 

Ved ikke 0 1 0 0 

Antal svar 116 190 164 69 

Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet medio maj 2017. 
 
Tillidsrepræsentanterne i Dansk Metal mener med andre ord ikke, at der er meget der tyder på, 
at øget anvendelse af nye teknologiske løsninger skader jobskabelsen i virksomhederne – 
snarere tværtimod. Virksomheder, der bruger den nyeste teknologi, er mere 
konkurrencedygtige, og får derfor flere ordrer i hus.  
 
Samtidig er det afgørende, at robotterne ikke løfter opgaverne alene. For det første skal de 
programmeres og indstilles, før de kan udføre en given opgave, og for det andet ses det oftere 

                                                   
gruppearbejde eller arbejde der kræver ansigt-til-ansigt opgaver, hvilket er arbejdsopgaver ny teknologi 
endnu ikke kan udføre. 
5 McKinsey&Company: A future that works: The impact of automation in Denmark, April 2017 
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og oftere, at medarbejdere udfører opgaver i samarbejde med robotterne. Disse robotter kaldes 
også cobots, og de anvendes blandt andet af den tyske bilproducent BMW, hvor medarbejderen 
i samarbejde med en robotarm – udviklet af danske Universal Robots – monterer dele på biler. 
Et andet eksempel på det samme er virksomheden FLEX, hvor man ligeledes har robotter og 
mennesker, der arbejder sammen i produktionen af elektroniske artikler6. 
 
Også når tillidsrepræsentanterne ser fremad, er der grund til optimisme. Det er 56 pct. af de 
tillidsrepræsentanter, der arbejder på virksomheder, der i høj grad arbejder med at 
implementere ny teknologi, der forventer flere ansatte i de kommende 12 måneder. For 
virksomheder, der ikke arbejder med ny teknologi er det tilsvarende tal 28 pct. jf. figur 2. 
 
 
Figur 2. Sammenhæng mellem virksomheders anvendelse af ny teknologi og forventet udvikling 
i antal ansatte de kommende 12 måneder, pct. 
 

 
 
Så mens virksomhederne har det godt, produktionen stiger og anvendelsen af ny teknologi går 
den rigtige vej, så forventer tillidsrepræsentanterne, at de skal have flere kolleger det kommende 
år. Den forventning kan dog risikere at lide en krank skæbne, da flere og flere virksomheder 
melder om problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. 
 
Problemet med at skaffe kvalificeret arbejdskraft afspejler sig også i at ledigheden blandt 
medlemmer af Dansk Metals a-kasse i maj var nede på 2,5 pct. mod 3,1 pct. i samme måned 
året før og 4,2 pct. i maj 2015. 
 
 
Boks 1. Om undersøgelsen 

Dansk Metal har i perioden 25. april – 15. maj 2017 gennemført en elektronisk rundspørge 
blandt 963 industriansatte tillidsrepræsentanter i Dansk Metal. Af dem har 551 deltaget i hele 
undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 57 pct. 
 

                                                   
6 https://www.youtube.com/watch?v=zDgwFivKaGc 
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