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Robotter og kunstig intelligens kan over-
tage halvdelen af vores arbejdstid, lyder 
det i ny rapport fra McKinsey Global 
Institute. Men robotter vil ikke overtage 
arbejdsmarkedet, for nye typer job vil 
opstå, påpeger flere eksperter. 

Robotterne 
overtager ikke  
arbejdsmarkedet 

For 90 år siden blev 2026 skildret som en  

fjern fremtid i stumfilmen “Metropolis",  

hvor skabelsen af en robot med mennes- 

kelige træk var en gal mands handling. 

Men virkeligheden har allerede for længst 

overhalet de dengang vilde forestillinger i det 

ekspressionistiske mesterværk fra 1927. 

Ifølge en ny rapport fra McKinsey Global Insti-

tute vil automatiseringer ved hjælp af robotter og 

kunstig intelligens overtage arbejdsopgaver i et om-

fang, der svarer til 49 procent af arbejdstiden på ar-

bejdsmarkedet. Det kan ske via teknologi, der allerede 

er tilgængelig, eller som er under udvikling i øjeblikket. Artiklen fortsætter på side 2  



Men der vil gå årtier, før udviklingen 

med automatisering, kunstig intelligens 

og robotternes indtog på arbejdsmarke-

det for alvor slår igennem. Ifølge rappor-

ten er det også blot fem procent af alle 

stillinger, der fuldstændig kan erstattes 

via automatiseringer.

Og selv om mange job forsvinder, så 

vil mange nye job samtidig opstå, så der 

vil være masser af arbejde til mennesker 

også i fremtiden. Med automatisering og 

kunstig intelligens kan man gøre mange 

ting hurtigere og billigere end tidligere, 

men der opstår altid nye ting, som men-

nesker skal tage sig til – også i fremtiden. 

Det forklarer Børge Obel, som er profes-

sor på Institut for Virksomhedsledelse på 

Aarhus Universitet.

“Digitalisering ændrer i princippet, alt 

hvad der foregår i virksomhederne og i 

samfundet. Så en hel del job vil forsvinde 

i fremtiden, men desuden opstår der også 

mange nye job. Udviklingen fører til, at der 

i endnu højere grad skal bruges kvalifice-

ret arbejdskraft til at klare de fremtidige 

arbejdsopgaver”, siger Børge Obel.

Han er også leder af det tværfaglige 

og internationale Interdisciplinary 

Center for Organizational Ar-

chitecture (ICOA) på Aarhus 

Universitet, der repræ-

senterer et globalt 

netværk for forsk-

ning, ideer og  

innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Selvom den kunstige intelligens vin-

der frem, skal der stadig bruges menne-

sker til at tage beslutningerne bagved. 

Og der ved vi endnu ikke, hvor langt det 

vil række, og hvor mange job der vil blive 

overtaget”, siger Børge Obel. 

Halvdelen af arbejdstiden  

automatiseres

Den såkaldte fjerde industrielle revoluti-

on var omdrejningspunktet for topmødet 

i World Economic Forum i Davos tilbage i 

januar 2016 og var igen centralt på mødet 

i januar 2017. 

Industri 4.0 omhandler teknologiske 

gennembrud inden for områder som 

kunstig intelligens, robotteknologi og 

kvantecomputere og forudsiges at revo-

lutionere alle brancher på hele arbejds-

markedet. Blandt andet har forskere ved 

Oxford University vurderet, at der inden 

for 20 år er risiko for, at 47 procent af alle 

amerikanske job og 54 procent af jobbene 

i Europa forsvinder som følge af automa-

tiseringen. 

En anden undersøgelse fra forskere på 

Uppsala Universitet og London School of 

Economics fra februar 2015 viser, at robot-

ter de seneste årtier har øget produktivi-

teten i 17 lande – heriblandt Danmark. 

Ifølge den svensk-britiske undersøgelse 

arbejdede industrirobotter i 1997 0,42 mil-

lioner timer i Danmark. I 2007 var tallet 

oppe på 1,99 millioner timer.

Danskerne har tidligere 

udtrykt nervøsitet for, 

at udviklingen fører 

til, at deres job for-

svinder. En rund-

spørge fra Dansk 

Erhverv i 2015 viste, 

at omkring 215.000 

privatansatte danske-

re forventer, at deres job 

bliver nedlagt. Og hver tredje pri-

vatansatte frygter, at deres arbejds-

giver enten må lukke eller skal ændre for-

retningsmodel over de kommende ti år 

pga. den teknologiske udvikling. 

Ifølge branchedirektør i DI Digital 

Adam Lebech er Danmark dog godt  

med på området for digitalisering  

og automation. 

“Vi har en teknologiparat befolkning og 

en god digital infrastruktur. Virksomheder 

anvender også allerede i dag relativt avan-

ceret teknologi som fx cloud computing, 

så udgangspunktet er godt. Men vi skal 

blive langt bedre til at kunne interagere 

med og skabe computere og kunstig intel-

ligens, og det er noget, vi skal lære allere-

de i folkeskolen”, siger Adam Lebech. 

Han mener, det er afgørende, at danske 

virksomheder satser på ny teknologi, hvis 

Danmark i fremtiden skal være konkur-

rencedygtig. For vi skal omstille os til nye 

måder at arbejde på. 

“Alle højtuddannede får gode jobmulig-

heder i den nye vidensøkonomi. Der bliver 

behov for mange it-specialister, men også 

folk, der kan lave avanceret vidensprodukti-

on og analyser og i det hele taget bruge tek-

nologi til at understøtte deres faglige felt, 

uanset hvad det er”, siger Adam Lebech. 

Formand for Dansk Magisterforening 

Camilla Gregersen tror, at netop magistre 

er en faggruppe, der står godt rustet, når 

den digitale revolution ruller ind over ar-

bejdsmarkedet. 

“Det skyldes kombinationen af dyb vi-

den, kritisk nytænkning og relationsindgå-

else, som vores medlemmer bruger i deres 

arbejde allerede nu. Men selvfølgelig kom-

mer det akademiske arbejdsmarked også 

til at ændre sig, når man eksempelvis kan 

3D-printe designvarer hjemme i stuen, og 

når telepresence åbner et globalt marked 

for konsulentydelser”, siger Camilla Gre-

gersen og fastslår:

“Ved alle industrielle revolutioner har 

man oplevet, at nogle job forsvandt,  

men der opstod nye. Det tror jeg også, 

der vil gøre nu”. 

Kan vi gå på vandet?

Den digitale udvikling kræver mere efter-

uddannelse af den danske arbejdsstyrke 

og langt mere fokus på teknologisk in-

novation på uddannelsesstederne. Det 

mener innovationschef for Teknologisk 

Institut Hanne Shapiro, som har bidraget 

til udviklingen af uddannelsespolitikker 

for bæredygtig udvikling for blandt andet 

OECD, UNESCO og Europa-Kommissionen.

“Lige nu tror mange danskere, at de kan 

gå på vandet, fordi graden af automati-
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sering i industrien har betydet, at vi kan 

trække arbejdspladser tilbage til Dan-

mark, og vi igen har fået høj produktivi-

tet. Men spørgsmålet er, om vi er langt nok 

herhjemme til at kunne udnytte big data 

til service og innovation og ikke bare til at 

øge effektiviteten og monitorere proces-

ser som i dag”, siger Hanne Shapiro. 

Hun forklarer, at flere analyser viser, 

hvordan der især sker et udskilningsløb 

blandt underleverandører på det globale 

arbejdsmarked, og det er netop, hvad man-

ge danske virksomheder lever af at være. 

Den udvikling kan særligt blive en ud-

fordring for mindre virksomheder. Både 

DI’s og også regeringens analyser  

viser, at små og mellemstore virksomhe-

der ikke er lige så langt fremme og ikke 

investerer lige så meget i ny teknologi 

som store virksomheder. 

“Men nogle af de mest innovative virk-

somheder er små, og mange teknologier 

kan man arbejde med også i små virksom-

heder. Derfor kan også små virksomheder 

få succes med digital nytænkning af pro-

dukter og service”, siger Adam Lebech. 

Hanne Shapiro forklarer, at der dog er 

en meget stor del af den danske arbejds-

styrke, som ikke kan løse basale proble-

mer i en digital praksis.

“Det skyldes ikke manglen på it-kom-

petencer, men at udviklingen stiller helt 

nye og andre krav til, at vi kan bruge nye 

teknologier innovativt og effektivt”, si-

ger Hanne Shapiro. 

Professor Børge Obel mener, at der 

skal langt mere fokus på at uddanne og 

videreuddanne danskerne inden for ny 

teknologi. Derfor er det ifølge ham afgø-

rende, at der fremadrettet afsættes flere 

og ikke færre ressourcer til uddannelse 

og forskning. 

“Regeringen bliver nødt til at investe-

re mere i forskning og uddannelser, for 

det er helt afgørende for, om Danmark 

kan være med til at drive udviklingen 

fremadrettet, og det skal gå hurtigt.  

Derfor er det heller ikke klogt, når  

regeringen skærer ned i stedet for at  

investere i uddannelse og forskning”,  

siger Børge Obel.   

“Ved alle industrielle revolutioner har man oplevet,  
at nogle job forsvandt, men der opstod nye”. 

Camilla Gregersen, formand i Dansk Magisterforening
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Nordjyske softwarerobotter 
revolutionerer kommunerne  

Silkeborg Kommune vil lancere en robot, 

der giver borgerne indsigt i egne sager, 

den 1. marts. 

Under navnet MinSag vil systemet via 

borger.dk gøre det muligt for kommunens 

borgere at få adgang til alle akter og do-

kumenter fra den enkelte borgers sager 

på beskæftigelses-, borgerservice- og  

socialområdet.

“Det har en fantastisk betydning. Så-

danne digitale løsninger åbner meget 

store døre i forhold til at give magten til-

bage til borgerne ved at skabe langt mere 

gennemsigtighed og borgerinddragelse”, 

siger kommunens beskæftigelseschef, 

Jørgen Skovhus Haunstrup. 

Det er it-virksomheden Dataproces, der 

ligger i Nibe i Nordjylland, som hjælper 

Silkeborg Kommune med at udvikle ro-

botten. Dataproces har halvdelen af lan-

dets kommuner som kunder og validerer 

store mængder af data med hjælp af  

kunstig intelligens. Samtidig effektivise-

rer Dataproces arbejdsgange for at  

sænke udgifterne.

Dataproces var en af de første virksom-

heder, da den for fem år siden startede 

arbejdet med at validere store mængder 

af data for kunder med hjælp af robotter 

og kunstig intelligens til at effektivisere 

arbejdsgange, som vil sænke udgifterne 

og øge indtægterne. 

Og potentialet for, at den effektivise-

ring af den danske offentlige sektor ved 

hjælp af robotter kan blive et eksporte-

ventyr, er meget stort. Det fortæller Data-

proces’ direktør, Morten Lindblad. 

“De danske kommuner og generelt den 

danske offentlige sektor er meget langt 

fremme i den digitale udvikling. Vi er i 

fuld gang med at løse nogle af de udfor-

dringer, som udlandet vil støde på om 

10-15 år. Så jeg spotter et stort eksporte-

ventyr, hvor Danmark hjælper resten af 

verden med at udføre offentlig admini-

stration”, siger Morten Lindblad. 

Han har en fortid som økonom i blandt 

andet Vesthimmerlands Kommune.  

Her fik han øjnene op for, hvor meget  

potentiale der er i at effektivisere sags-

gangen i kommunerne med digitaliserin-

gens værktøjskasse. 

“De danske kommuner er højt digitalise-

rede og sætter en ære i at være effektive 

og gennemsigtige. Derfor er de glade for at 

få nogen som os til at hjælpe med det. Og 

vi er kun lige begyndt, men jeg ser allerede 

nu meget store gevinster inden for admini-

strativt arbejde. Der er store forbedrings-

muligheder. Det kan måle sig med den før-

ste digitaliseringsbølge, hvor papiret blev 

gjort digitalt”, siger Morten Lindblad.

 

Softwarerobotter klarer arbejdet

Dataproces' produkter leveres typisk på 

no cure no pay-basis. Det koster altså ikke 

kunden noget at anvende Dataproces, hvis 

virksomheden ikke finder fejl og mangler, 

der kan udbedres.

“Vi får adgang til data via softwarero-

botter som første led i en berigtigelses-

proces. Men softwarerobotter kan også 

anvendes til at gentænke komplette ar-

bejdsgange. På den måde bruger vi robot-

terne til at bistå i de arbejdsgange, som 

ellers er meget tunge og tidskrævende at 

løse”, siger forretningsudvikler og cand.

it. i it-ledelse hos Dataproces Bjørn Kel-

lemann Thomsen. 

Når it-virksomheden skal løse en kom-

munal opgave, handler det om at sætte et 

Ved hjælp af kunstig intelligens og robotter hjælper den mellemstore danske 
virksomhed Dataproces halvdelen af landets kommuner med at blive mere 
effektive i sagsbehandlingen. Danmark er førende på området, og vi står foran 
et stort dansk eksporteventyr, spår virksomhedens direktør. 

“Sådanne digitale løsninger åbner meget store døre  
i forhold til at give magten tilbage til borgerne”. 

Jørgen Skovhus Haunstrup, beskæftigelseschef i Silkeborg Kommune
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tværfagligt hold, hvor softwaremæssige, 

juridiske, administrative og sociale kom-

petencer kommer i spil. Det er nødvendigt 

for at designe rammende analyser inden 

for det lovtunge og komplekse kommuna-

le område. I arbejdet med at skaffe adgang 

til og overblik over kommunens snørklede 

data bruger Dataproces sine softwarero-

botter. Og ved at berigtige og rette den 

data ved hjælp fra robotter kan en kom-

mune typisk opnå en milliongevinst. 

“Når data er sorteret, kommer algorit-

merne i spil, hvor vi så kigger efter møn-

stre. Der benytter vi os af række specialud-

viklede big data-analyser og løsninger. Vi 

har en ambition om, at flere skal kunne an-

vende vores teknologi. Derfor gælder det 

om at få det meget tekniske videreformid-

let i en tilgængelig form”, siger cand.it. i op-

levelsesdesign og også forretningsudvikler 

hos Dataproces Anne Sofie Juul Sørensen.

 

Kommunal service bliver revolutioneret

Arbejdsgangene og sagsmaterialet i kom-

munerne er blevet så omfattende, at man-

ge områder har gavn af at understøttes 

med algoritmer og softwarerobotter, som 

håndterer flere datakilder automatisk. 

Det fører til, at der er funktioner, som 

effektiviseres og videnunderstøttes, for-

klarer Bjørn Kellemann Thomsen. 

“Vores softwarerobotter afhjælper ind-

tastningen og ser på, hvad der er gjort tid-

ligere i de systemer, hvor man samler data 

op. Så robotten kommer med kvalificerede 

bud, som følges op af en menneskelig vur-

dering. Det fører til både hurtigere og mere 

kvalificerede beslutninger og service”.

Beskæftigelseschef i Silkeborg Kommu-

ne Jørgen Skovhus Haunstrup forklarer, at 

det er ambitionen, at kommunens aktind-

sigtsrobot skal udvikles til en digital ad-

gangsportal, hvor borgeren selv kan skrive 

i sin egen sag, tilføje relevante dokumen-

ter som fx journaler fra lægen, selv træffe 

enkle afgørelser i sit sagsforløb – fx bevil-

ling af hjælpemidler og lette administrati-

on til at få nyt pas eller kørekort. Men for-

mentlig også langt mere end dette.  

“Jeg tænker, at der er meget større po-

tentiale end det, vi ser lykkes lige nu. Det 

kan revolutionere den kommunale service, 

hvis vi forstår at udnytte potentialerne”, 

siger Jørgen Skovhus Hauntrup og fastslår: 

“Digitale løsninger bliver en forudsæt-

ning for, at rigtig mange borgere frem-

over langt hen ad vejen kan hjælpe sig 

selv med langt mindre involvering fra  

vores side. Det er godt, for borgerne  

kender bedst selv deres egen situation, 

egne behov og muligheder”, siger 

beskæftigelseschefen.   

“Men softwarerobotter 
kan også anvendes til 

at gentænke komplette 
arbejdsgange”. 

Bjørn Kellemann Thomsen,  
cand.it. i it-ledelse
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“I HR skal vi kunne belyse, hvor virksom-

heden kan forbedre salgsomsætningen, og 

vi skal bistå ledelsen med at skabe resul-

tater. Medarbejderskaren i vidensvirksom-

heder som vores er helt vital, og derfor er 

HR selve hjørnestenen for, at virksomhe-

den og medarbejderstaben udvikler sig i 

samme retning. Derfor er der fx også altid 

en HR-repræsentant med i ledergruppen”. 

Anne Bornfeld er HR-direktør for IBM 

Norden. Hun fortæller, at brugen af kun-

stig intelligens og softwarerobotter er ble-

vet hverdag i hele teknologivirksomheden. 

Også i IBM’s HR-afdeling, som står for at 

gennemføre ansættelser, udvikle de ansat-

tes kompetencer og skabe dialog mellem 

ledelse og medarbejderstab. 

“HR er selve IBM’s hjørnesten i virksom-

heden, og med den digitale udvikling er vi 

selv under stor forandring. I en global virk-

somhed er digitale værktøjer helt afgøren-

de for virksomheden og de ansattes udvik-

ling”, fortæller Anne Bornfeld. 

Den amerikanske it-gigant har over 

380.000 ansatte i 170 lande og indtægter 

på knap 550 mia. kroner i 2015. I efteråret 

stod det klart, at IBM etablerer et nyt ud-

viklingscenter i København, hvor knap  

250 ansatte – primært danskere – skal 

være virksomhedens spydspidser i Dan-

mark inden for områder som fx big data, 

dataanalyse, kunstig intelligens, mobilapp 

og en ny generation af administrationssy-

stemer til virksomheder.

Men udviklingen af den meget nye tek-

nologi bliver også en integreret måde i sel-

ve HR-afdelingens arbejde på at fastholde 

virksomhedens egne medarbejdere. 

Medarbejderinddragelse og engage-

ment er en helt central del af IBM’s for-

retningsgrundlag ud fra tankegangen, at 

engagerede medarbejdere skaber gode 

forretningsresultater. Og det skaber man 

ved hjælp af en række digitale værktøjer. 

Fx bruger IBM en såkaldt blue matching. 

Det er systemsoftware udviklet som en 

slags intern jobindex, der screener og læ-

rer alle ansattes uddannelses- og arbejds-

mæssige baggrunde og kompetencer at 

kende og derudfra sender pushbeskeder 

om nye interne job og kurser i organisa-

tionen, der matcher den enkelte ansattes 

profil. Det er et helt afgørende HR-værktøj 

i IBM, forklarer Anne Bornfeld. 

“Jeg ser eksempler på, at matchservicer 

og -tjenester har udfordringer med at  

matche kandidater og åbne stillinger. Med 

denne service får vi fx meget mere målret-

tede ansøgninger til nye interne stillinger, 

fordi der foretages en automatiseret scree-

ning i første runde, som minimerer ansø-

gerfeltet til de helt rigtige profiler. Dermed 

undgår vi også at læse op til flere tusinde 

ansøgninger”, siger Anne Bornfeld. 

Netflix for uddannelse

Teknologivirksomheden har desuden ud-

viklet sin egen interne sociale serviceside, 

som er en slags Facebook eller LinkedIn. 

Her kan alle ansatte lufte ideer, utilfreds-

hed og ønsker. 

“På dette medie kan vi sparre med hin-

anden i det daglige. Det giver også HR 

muligheden for kontinuerligt at have fin-

geren på pulsen, i forhold til hvad der sker 

i hele virksomheden, for du bliver nødt 

til at vide, hvad der rører sig, for at kunne 

agere på det, og der sker meget i så stor 

en virksomhed spredt ud i så mange lan-

de”, siger Anne Bornfeld. 

IBM har også udviklet en slags intern 

Netflix-service for efteruddannelse og 

kursusudbud som et vigtigt HR-redskab 

for medarbejderudvikling. 

Ligesom Netflix matcher serier og film 

til brugerens smag, så matcher denne side 

diverse kurser med den enkelte ansattes 

profil, kompetencer og arbejdsområde. 

“Dette område har vi ekstremt meget 

fokus på, for det gør det meget 

nemmere for den enkelte med-

arbejder fx at finde e-learnings-

kurser, som er relevant, for den 

enkelte og for IBM. Ved at analy-

sere resultaterne på baggrund 

af tilbagemeldingerne fra delta-

gerne og deres arbejdsresultater 

efter kurset kan vi se, om kurset 

har en effekt både for de ansatte og 

for virksomheden”, siger  

Anne Borneld. 

Effektanalyse på kurser og efter-

uddannelser bliver man nødt til at 

lave. For mens visse kurser øger 

forretningsresultaterne, giver 

andre kurser ikke mærkbare 

resultater, og man bliver 

nødt til at vide, hvilket 

der virker og hvorfor.   

HR er hjørnestenen  
i IBM’s udvikling
Bølgen af digitalisering og automatisering af arbejdet stiller også helt nye  
krav til it-mastodonter som IBM, som åbner et nyt innovationscenter i år.  
Nye digitale værktøjer forandrer HR-afdelingens arbejde med at optimere  
både virksomheden og de ansattes udvikling. 

“Der stilles store krav  
til hele arbejdsstyrken, 
og de krav er med den 

digitale udvikling under 
enorm forandring  

de senere år”. 

Digitalisering, automatisering, robotter og kunstig intelligens
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En global trend  

kræver omstilling

Det er i IBM slut med at se isoleret på Dan-

mark, fordi virksomheden handler og age-

rer i hele verden. Den udvikling er en trend, 

som langt de fleste danske virksomheder 

skal omstille sig til, fortæller Anne Bornfeld:  

“Der stilles store krav til hele arbejdsstyr-

ken, og de krav er med den digitale udvik-

ling under enorm forandring de senere år”.

De enkeltstående årlige medarbejder-

samtaler er således afskaffet hos IBM. 

“Med den hastighed, samfundet har i 

dag, er årlige samtaler helt utidssvaren-

de, så vi holder kontinuerlige udviklings-

samtaler, og det ændrer også fundamen-

talt opgaverne i HR”, siger HR-direktøren. 

Nyansatte i IBM er også i gang med at 

udvikle sig i virksomheden, allerede før 

de møder på første arbejdsdag. 

“Det forventer medarbejderne også i 

dag. Skal man starte 1. maj, mødte man i 

gamle dage på den dag og startede helt 

fra scratch. Sådan er det ikke længere. Nu 

starter man, allerede den dag man skriver 

under på sin kontrakt, med at få informa-

tion og viden om selve virksomheden. Det 

gør vi ved at lukke den nyansatte  

ind i en slags lukket Facebook-gruppe, 

hvor man får adgang til al denne informa-

tion”, siger Anne Bornfeld.  

Hun kan ikke forestille sig, at denne ud-

vikling ikke også vil vinde indpas i andre 

virksomheder – også i de mindre. 

“Medarbejdere har i dag en forventning 

om at blive hørt på en helt anden måde 

end tidligere. Det stiller krav til, at virksom-

heden har digitale værktøjer, der gør det 

muligt. Dette er også en måde at tage næ-

ste digitale skridt på”.   

Amerikansk teknologivirksomhed med omkring 380.000 ansatte i  

170 lande. Der er cirka 2.300 ansat i IBM Danmark. Heraf er ca. 30 ansat i HR-

funktioner. Indtjening i 2015 på knap 82. mia. dollars eller knap 550 mia. kroner, 

men virksomheden er inde i en omstillingsproces, fordi salget af traditionelle 

it-produkter falder. Det nyåbnede IBM Client Innovation Center i København 

ansætter de næste to år fortrinsvis danske medarbejdere. Det bliver et  

selvstændigt selskab i IBM-koncernen, der skal sikre fokus på innovation  

inden for bl.a. big data og kunstig intelligens. 

IBM

“HR er selve IBM’s  
hjørnesten i virksomhe-
den, og med den digitale 
udvikling er vi selv  
under stor forandring”. 
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Digitalisering af arbejdet var et af punk-

terne på programmet på det netop af-

holdte topmøde i Davos mellem poli-

tikere, erhvervsfolk og organisationer. 

Her deltog også erhvervsminister Brian 

Mikkelsen (K), og han mener ikke, at den 

øgede digitalisering af arbejdet vil føre til 

færre arbejdspladser herhjemme de næ-

ste 10 år. Tværtimod er det regeringens 

mål, at der kommer endnu flere danske 

arbejdspladser frem mod 2025. Det for-

tæller Brian Mikkelsen i et interview om, 

hvilken indflydelse industri 4.0 får på det 

danske arbejdsmarked de kommende år.  

Forskere ved Oxford University har vur-

deret, at inden for 20 år er der risiko for, 

at 47 procent af alle amerikanske job og 

54 procent af jobbene i Europa forsvinder 

som følge af automatiseringen. Hvor man-

ge danske job vurderer ministeren/mini-

steriet forsvinder som følge af automati-

seringen, og hvor mange nye job opstår?

Nye opfindelser og ny teknologi foran-

drer arbejdsmarkedet. Nogle typer af job 

vil forsvinde, men samtidig åbner digita-

liseringen jo også op for nye muligheder 

og nye job. Undersøgelser 

fra bl.a. Dansk Metal vi-

ser, at automatisering 

giver både stigende 

produktivitet, flere 

ordrer og flere job 

i de virksomheder, 

der har taget auto-

matiseringen til sig,  

sammenlignet med 

dem, der ikke har.  

 

Jeg tager de bekymringer alvorligt, som 

mange har for fremtiden og deres job, og 

vi skal selvfølgelig ikke være blinde for, at 

den digitale udvikling medfører et stort 

behov for omstilling på arbejdsmarkedet. 

Men jeg ser først og fremmest digitalise-

ringen som noget positivt for det danske 

erhvervsliv og arbejdsmarked.  

 

Vurderer ministeren, at industrialisering 

4.0 vil være positivt eller negativt for job-

skabelsen herhjemme de næste 5-10 år  

– altså vil den stigende automatisering af 

arbejdet og robotternes indtog føre til fle-

re eller færre job herhjemme?

Regeringens mål er, at vi i 2025 har skabt 

flere job. Det er helt afgørende. For Dan-

marks velstand kommer ikke af sig selv. 

Vi skal udnytte den digitale udvikling ak-

tivt, og vi skal prioritere at få skabt en 

stærk fødekæde af nye virksomheder, 

som skaber nye job. Jeg har netop været 

i Davos, hvor jeg blev bekræftet i vores 

store fokus på digitalisering. Det er en 

udvikling, som går rivende hurtigt, og 

hvis Danmark ikke hopper med på vog-

nen, bliver vi efterladt på perronen på 

alle fronter.

 Derudover er det vigtigt, at vi får in-

volveret befolkningen aktivt, så digita-

liseringen ikke står som en trussel, men 

som en kilde en nytænkning og udvikling. 

Med digitaliseringen får vi i højere grad 

job, der har en højere produktivitetsgrad, 

og som dermed er med til at gøre os alle 

sammen rigere. Ligeledes mindskes ned-

slidningen, og der bliver mulighed for at 

bruge arbejdstiden anderledes og bedre, 

så hjemmehjælperen fx får tid til at dra-

ge omsorg for den ældre frem for at bru-

ge al sin tid på praktiske gøremål  

som rengøring osv. 

Tidligere erhvervs- og vækstminister 

Troels Lund Poulsen (V) præsenterede en 

målsætning om, at Danmark i 2020 har 

fået skabt 32 virksomheder med over 

1.000 ansatte. Hvor mange danske  

virksomheder af den størrelse er skabt  

de seneste 20 år (siden 1996)?

Den seneste kortlægning af danske virk-

somheder med over 1.000 ansatte går 

kun frem til 2012. Vi har derfor ikke no-

gen nye tal, som viser udviklingen de  

seneste år, men jeg ved, at fx virksom-

heden Sitecore i 2016 voksede sig over 

de 1.000 ansatte, så heldigvis går det 

den rigtige vej, selvom der stadig er  

lang vej igen. 

 Det er vigtigt, at vi i Danmark formår 

at skabe flere virksomheder, der vokser 

sig store, fordi de skaber nye job og har 

en høj produktivitet. 

 

Troels Lund Poulsen mente i forlængelse 

heraf, at en reduktion af erhvervslivets 

byrder og industrialisering 4.0 gør den 

målsætning mulig. Er du enig i den  

udlægning, og har du samme målsætning 

om at skabe 32 virksomheder med over 

1.000 ansatte inden 2020? 

Regeringen har ikke et specifikt mål her-

om, men andelen af vækstvirksomheder 

i Danmark ligger under lande som Sve-

rige og Tyskland. Derfor nedsætter re-

geringen et iværksætterpanel, der først 

og fremmest skal komme med forslag 

til, hvordan flere nye virksomheder kan 

tage de næste skridt og vokse sig store. 

Panelet skal blandt andet inddrage de 

gode svenske erfaringer med at skabe 

nye vækstvirksomheder.

Regeringen har desuden nedsat et 

partnerskab om fremtidens arbejdsmar-

ked (disruptionråd), som har fokus på, 

hvordan vi udnytter digitaliseringen til 

at skabe nye job, vækst og velstand.   

Erhvervsminister:  
Digitalisering skal give flere job
Flere robotter og kunstig intelligens på det danske arbejdsmarked 
vil ikke føre til, at vi mister arbejdspladser. Tværtimod, påpeger 
erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). 

Digitalisering, automatisering, robotter og kunstig intelligens
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Ny formand  
for Privatsektoren
Julia Hunt tiltræder som ny formand for DM Privat og selvstæn-
dige, efter at forhenværende formand Jens Groth Andreasen  
har fået job i den offentlige sektor og derfor træder tilbage. 

I slutningen af januar måned valgte en en-

stemmig bestyrelse for DM’s sektor for pri-

vatansatte og selvstændige ny formand. 

Julia Hunt er uddannet can.mag. og selv-

stændig som en del af konsulentfællesska-

bet Ingerfair, der arbejder med at udvikle 

organisationer. 

Konstitueringen af den nye sektorbesty-

relse betyder samtidig, at sektoren frem-

over får to næstformænd, nemlig Bjarke 

Friborg, som er ansat i PROSA, og Sine Jen-

sen, som er ansat i Forbrugerrådet Tænk. 

Selvom den nyvalgte privatsektorfor-

mand Julia Hunt nu er selvstændig, har 

hun også haft ansættelser i den offentlige 

sektor på overenskomst og haft diverse  

løsere ansættelser. 

Hendes fokus som formand vil dog sær-

ligt blive på de mere udsatte grupper på ar-

bejdsmarkedet som de time- og projektan-

satte, der også er en del af i sektoren. 

“Jeg håber, at min profil og baggrund kan 

gøre, at andre kan spejle sig i DM, selv om 

de er selvstændige, prekære eller løstan-

satte i diverse ansættelser år efter år. Min 

rolle skal være også at favne den store del 

af arbejdsmarkedet, som ikke er klassisk 

fagbevægelsesterræn med fastansættelser 

på arbejdsmarkedet”, siger Julia Hunt.  

Desuden har hun ligestilling som en 

mærkesag. 

“Vi ser nogle meget skæve tal for løn og i 

særdeleshed overvægten af nyuddannede 

kvinder i midlertidige ansættelser. Det er 

ikke godt nok, og det skal vi gøre noget ved”.  

Hun tror, at DM er i en position, hvor 

man kan være på forkant med den digitale 

udvikling, som allerede er ved at ændre vo-

res arbejdsmarked markant. Også for man-

ge af sektorens medlemmer. 

“Derfor gælder det om at stå klar med 

nogle svar på den udvikling. Vi er nødt til 

at stå fast på, at alle arbejdstagere har or-

dentlige rettigheder og et ordentligt sikker-

hedsnet, hvis de falder ud af arbejdsmar-

kedet, uanset hvordan de ellers udbyder 

deres arbejdskraft”, siger Julia Hunt. 

Et cvr-nummer i rækken

Hun forklarer, at sektoren DM Privat og 

selvstændige er optaget af, hvordan man 

på tværs af fagbevægelsen kan lave nogle 

systemer, der kan hjælpe medlemmer i 

fagforbundene med fx forsikring, syge-

penge og ordentlig indberetning til SKAT 

for de mere løstansatte. 

Hendes skrækscenarie er, at den digita-

le udvikling kan medføre, at arbejdstagere 

ender med at blive et cvr-numnmer i ræk-

ken, som er tvunget til at tage det arbej-

der, der tilbydes den pågældende dag.

“Det er lige nu, vi risikerer at tabe den 

kamp, hvis vi ikke er meget opmærksomme 

på, om vilkårene forringes for arbejdstager-

ne. Det kan koste en generation, som aldrig 

får den sikkerhed, vi har været mange år om 

at tilkæmpe os”, siger Julia Hunt og fastslår:

“Derfor skal vi være meget skarpe på, 

hvad vi kæmper for, og hvilke minimums-

krav vi skal stå fast på”. 

Kunstig intelligens og automatisering 

er blot nogle af de digitale værktøjer, som 

allerede er ved at ændre arbejdsmarkedet 

markant. Men Julia Hunt frygter ikke den 

udvikling på arbejdstagernes vegne. 

“Jeg tror, at den udvikling løftet barren 

for, hvad vi skal lave i fremtiden. Det er jo 

skønt, hvis mennesker fremover fx slipper 

for at stå ved samlebåndet hele dagen el-

ler slipper for at slå græs, fordi de arbejds-

opgaver automatiseres. Det kan blive en 

frisættelsesproces, hvor vi får mulighed 

for at slippe for rutinepræget og menings-

løst arbejdet, der i større grad nedslider 

os”, siger Julia Hunt.  

Til daglig bor Julia Hunt på Frederiks-

berg med sin mand, som er lærer, og  

deres to børn.   

af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · foto: Lars Bech
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Nye overenskomster  
i den private sektor
Overenskomstforhandlingerne for den private sektor er i  
fuld gang, og de første aftaler skal været indgået inden den 
1. marts. Blandt akademikere anbefales bl.a. krav om mere 
løn, øremærket fædrebarsel, sikring af betalt frokostpause 
og bedre psykisk arbejdsmiljø.   

Alle ansatte i det private skal have ny 

overenskomst. De steder, hvor det er mu-

ligt at opnå overenskomst, vel at mær-

ket. Blandt privatansatte medlemmer af 

Dansk Magisterforening er 2/3 således 

ansat på individuelle kontrakter, og langt 

de fleste har altså ikke nogen overens-

komst på deres arbejdsplads. 

Akademikerne er en paraplyorganisati-

on for 25 faglige organisationer, der orga-

niserer akademisk uddannede i Danmark 

og repræsenterer omkring 350.000 højt-

uddannede medlemmer. 

Akademikerne koordinerer forhand-

lingerne i den private sektor, og besty-

relsen har forud for OK 17 i den private 

sektor tiltrådt en række anbefalinger til 

temaer, som kan tages op i forbindelse 

med de igangværende forhandlinger i 

den private sektor. 

Ifølge oplysninger fra Akademikerne 

vil forhandlingerne af akademikerover-

enskomsterne i den private sektor OK 17 

primært ske ad tre omgange. 

Først skal overenskomsterne forny-

es per 1. marts 2017, og det falder der-

for sammen med de store forhandlinger 

mellem DA og LO. Dette gælder for aka-

demikeroverenskomsterne på bl.a. de 

større områder som TDC, CSC og Køben-

havns Lufthavne A/S, men også for et par 

mindre områder som fx Eurofins A/S og 

Dansk Firmaidræt. 

Her sker der efter praksis en sam-

menkædning ved Forligsinstitutionens 

fremsættelse af mæglingsforslag på DA-

LO-området, som også vil omfatte akade-

mikerresultaterne. Anden omgang er med 

overenskomsterne hos bl.a. PostNord, 

BL, Orbicon, PenSam, Incita, Børns Vil-

kår m.fl., som skal fornyes pr. den 1. april 

2017. I tredje omgang sker fornyelsen af 

DR-overenskomsten pr. 1. juni 2017. Her 

vil forhandlingerne ske i lyset af udfaldet 

af den faglige voldgiftssag om den betal-

te frokostpause hos DR, som forventes af-

gjort i det tidlige forår i 2017.

DA-LO-forhandlinger  

har markant påvirkning

Akademikerne oplyser, at 2017-forhand-

lingerne især er kendetegnet ved, at det 

er et antal af de største akademikerover-

enskomster i den private sektor, der skal 

fornyes, og at det sker under markant 

påvirkning fra de store forhandlinger på 

DA-LO-området. 

Ved siden af DA-LO-forhandlingerne 

sker der også forhandlinger på en række 

andre større områder som fx finanssekto-

ren. Her forhandler Finanssektorens Ar-

bejdsgiverforening overenskomster med 

Finansforbundet, som omfatter alle over-

enskomstansatte i den finansielle sektor 

(forsikring, realkredit, banker og penge-

institutter m.m.). Disse forhandlinger er 

derfor også en del af bagtæppet for aka-

demikerforhandlingerne ved OK 17.

De endelige krav på det enkelte over-

enskomstområde afhænger dog af, dels 

hvilke krav medlemmerne stiller, dels 

virksomhedens kontekst og økonomi. 

Der nedsættes en forhandlingsdele-

gation for hver enkelt overenskomst-

område med deltagelse af den service-

rende organisation og evt. yderligere et 

par AC-organisationer. Ofte indgår også 

lokale repræsentanter i forhandlingsde-

legationen.   
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•  Reallønsudvikling.

•  Fokus på sikring af betalt frokostpause.

•  Øremærket barsel til fædre.

•  Kompetenceudvikling (employability).

•  Forbedringer af psykisk arbejdsmiljø.

•  Beskæftigelsesfremme.

•  Vilkårskrav i øvrigt i forhold til den enkelte virksomheds kon-

tekst fx inden for tryghed og kompetenceudvikling.

•  Opmærksomhedspunkter ved virksomhedsoverenskomster 

med andre faggrupper. 

•  Helt afgørende, at akademiker-TR sikres plads i SU og andre 

samarbejdsfora på virksomheden.

•  Øget koordinering med øvrige lønmodtagerorganisationer 

de steder, hvor Dansk Erhverv eller DI er modpart.

•  Generelt skal det lokale klubarbejde styrkes.

•  Fokus på nyuddannedes startløn og dimittendledighed.

•  Løn- og ansættelsesvilkår for studerende og praktikanter  

bliver fastlagt i overenskomsten.

•  Freelancere m.fl. tænkes ind i overenskomsterne.

AKADEMIKERNE ANBEFALER, AT DER SÅ VIDT MULIGT REJSES KRAV INDEN FOR FØLGENDE TEMAER:



Betalt frokostpause er  
historie for PostNord-ansatte
Månedsvis af hårde overenskomstforhandlinger hos det kriseramte PostNord endte med, 
at akademikere må vinkel farvel, til betalt frokostpause. Samtidig er fastholdelsesfridagene 
blevet halveret til syv dage om året, og jubilæumsgratialet er blevet mindre. Til gengæld er 
der i overenskomstperioden sikret tillæg og øremærket midler til efteruddannelse for  
alle akademiske medarbejdere. 

Betalt frokostpause er historie for aka-

demikere, som er ansat i PostNord, det 

tidligere Post Danmark. Efter månedsvis 

af hårde forhandlinger mellem arbejdsgi-

versiden repræsenteret af DI og de akade-

miske fagforbund, heriblandt DM, Djøf og 

IDA, landede parterne den 20. december 

2016 en ny, toårig overenskomst. 

Både på den korte og lange bane har 

fagforbundene hentet goder hjem. På den 

korte bane formel kompetenceudvikling 

i den toårige overenskomstperiode. Og 

på den lange bane kan akademiske med-

arbejdere nu holde fri juleaftensdag og 

grundlovsdag med fuld løn. 

I den toårige periode vurderer forhand-

lingskonsulent hos DM Elisabeth Tosti der-

for, at resultatet af forhandlingerne har 

været det bedst mulige. 

“Status er, at vi i overenskomstperio-

den har indgået en god aftale, hvor beg-

ge parter har fået noget ud af det”, siger 

Elisabeth Tosti. 

Hun forklarer, at Post Danmark i et hi-

storisk tilbageblik er blevet overhalet in-

denom af den teknologiske udvikling. Pa-

pirbrevet har fået kamp til stregen af den 

teknologiske udvikling, og nye virksom-

heder er samtidig trådt ind på markedet. 

Det er glædeligt, at vi i forhandlings-

processen har formået fortsat at sikre 

overenskomstvilkår for vores medlem-

mer. Ofte er de virksomheder, PostNord 

konkurrerer med, ikke overenskomst-

dækket, og de ansatte er ansat på meget 

usikre vilkår. Vi står med en udfordring 

inden for hele transport- og logistiksek-

toren. Den udfordring har den europæi-

ske fagbevægelse heldigvis taget op,  

og der er ved at komme gang i den socia-

le dialog på europæisk plan”, siger Elisa-

beth Tosti.  

Usædvanlig sag

DM er hidtil ikke nogen andre stedet på 

det private område stødt på lignende krav 

som i PostNord om afgivelse af retten til 

betalt frokost. En ret, som har været en del 

af overenskomsten. 

“Vi stod over for en trussel, hvor DI  

italesatte, at en fravigelse fra overens-

komsten ville være en mulighed”, siger 

Elisabeth Tosti. 

Det opnåede forhandlingsresultat har 

fået stor opbakning blandt akademikere 

ansat i virksomheden. Blandt DM’s  

medlemmer i PostNord har 93 procent 

stemt ja for den nye overenskomst og 

dermed udtrykt stor opbakning til den 

nye aftale. Overenskomsten er desuden 

godkendt af alle berørte akademiske  

organisationer og træder i kraft den  

1. april 2017. 

“Denne sag har været usædvanlig, fordi 

PostNord har haft overlevelsesproblemer, 

som vi helt sagligt har været nødsaget til 

at forholde os til, og det har vi gjort ved at 

prøve at hjælpe både vores medlemmer  

og PostNord i en vanskelig situation”,  

siger Elisabeth Tosti.   

af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · foto: Colourbox

“Denne sag har været 
usædvanlig, fordi  
PostNord har haft  
overlevelsesproblemer, 
som vi helt sagligt  
har været nødsaget  
at forholde os til”. 

Elisabeth Tosti,  
forhandlingskonsulent i DM 

Postkassen står i Odense.
Hårde overenskomstforhandlinger i PostNord 

mellem arbejdsgivere og de akademiske fag-
foreninger endte med, at virksomhedens aka-

demikere har mistet retten til betalt frokost. 
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Vi er i disse dage vidne til store opgør med nogle af de ting, 

som gør allermest ondt at skulle miste. Den betalte frokost-

pause, fridagene i forbindelse med jul og nytår. Hvad bliver 

det næste? 

Som nyvalgt formand for DM Privat og selvstændige er det 

helt centralt for mig, at vi ikke glemmer, at vi taler om rettig-

heder, der er opnået igennem mange års forhandling og kamp. 

De er ikke kommet af sig selv, og vi skal ikke lade dem for-

svinde, mens vi sover. Vores konfliktsystem er heldigvis ikke 

særlig tit i brug, men vi skal minde os selv og hinanden om, at 

vi skal værne om retten til konflikt, og vi skal vide, hvilke me-

toder vi har. Der er meget andet, vi kan gøre, end at finde os i 

forringelser, hvad enten de indføres i forbindelse med en ny 

overenskomst eller ved arbejdsgivers nyfortolkning af allere-

de eksisterende regler. 

Vi har i fagbevægelsen lovlige og effektive redskaber til at 

påvirke både arbejdsgivere og kollegaer – koordinerede fæl-

lesindsatser, som klart giver et signal om, at “her står vi sam-

men”. Alene det kan få en arbejdsgiver til at tænke sig om. Det 

er altid muligt at lave fælles boykot af frokosten, sætte sig 

samtidigt ned på gangen eller arbejde efter reglerne, så alle 

kommer og går, præcis når de skal, så der kommer kø ved dø-

ren. Det kaldes “flashmobs”, når det sker på gågaden, men er i 

virkeligheden en klassisk del af fagbevægelsens værktøjskas-

se, som vi nok er blevet for rustne i at tage i brug. 

Samtidig skal vi minde os selv om de principper for soli-

daritet og fællesskab, som hele vores samfund og fagbevæ-

gelse hviler på. Det er svært, når mange står i en situation, 

hvor man ånder lettet op, hver gang det er en anden projekt-

ansat, der ikke får en forlængelse, frem for én selv. Eller hvor 

det ikke er den afdeling, man selv sidder i, der skal igennem 

endnu en fyringsrunde. Men det er NU, vi skal minde hinanden 

om, hvad fagbevægelsen er bygget af, så vi ikke sælger vores 

børns og børnebørns arbejdsmarked for et par måneders bed-

re nattesøvn. Vi skal stå fast, og vi skal stå sammen – ung som 

gammel, ledig som arbejdstager, løstansat som fuldtidsansat. 

Vi skal vise, at dette er et VI, og at vi kæmper hinandens sager, 

ikke bare vores egne. 

Jeg er selv selvvalgt selvstændig, men det sidste, jeg øn-

sker, er et arbejdsmarked om 10 år, hvor ordet selvvalgt står 

tilbage i et romantisk skær, og hvor alle er tvunget til at finde 

sig i alskens urimeligheder og fravær af den tryghed, som er 

bygget op over årtier – fordi vi glemte at kæmpe og stå fast. 

Vi skal lære retorikken og argumenterne at kende, og så 

skal vi være rede til at give det nødvendige modspil, når vi 

oplever, at arbejdsgivere slipper af sted med argumenter og 

tiltag, som forringer vores og kommende generationers ar-

bejdsmarked. Det er ikke bare solidaritet nu, men også for 

fællesskabet og fremtiden.   
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L E D E R    af Julia Hunt, formand for DM Privat og selvstændige

Vi vil gerne invitere dig …
Men har vi dine kontaktoplysninger? 
Vi udsender nyhedsbreve, inviterer til arrangementer og holder jer opdaterede med, hvad der foregår i huset. 
Men det kan vi kun gøre, hvis vi har din nyeste mailadresse – den, du rent faktisk tjekker!

Skriv til dm@dm.dk, ring på 3815 6600 eller gå ind på www.dm.dk og opdater selv dine oplysninger og opdater 
dine kontaktoplysninger. Så lover vi, at du også får nyheden eller invitationen næste gang.

Vi glæder os til at kommunikere med dig!

Landsklubben for selvstændige & freelancere dm.dk
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