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Sammendrag	

Teknologiens	 påvirkning	 på	 arbeidslivet	 har	 vært	 tema	 for	 samfunnsdebatten	med	 ujevne	

mellomrom	i	mange	hundreår.	Ny	teknologi	har	gitt	enorme	fremskritt	for	 levestandarden,	

samtidig	 som	 teknologisk	optimisme	har	 vekslet	med	 frykten	 for	 at	 teknologien	 skal	 gjøre	

mennesket	overflødig.	Historien	er	imidlertid	full	av	eksempler	på	at	økt	produktivitet	følges	

av	økt	etterspørsel,	og	at	arbeidsmarkedet	har	tilpasset	seg	dramatisk	produktivitetsvekst	og	

store	teknologiske	omveltninger.		

Det	 finnes	 likevel	 grunner	 til	 at	 det	 kan	 bli	 annerledes	 denne	 gangen.	 Den	 digitale	

teknologien	skiller	seg	fra	andre	teknologier	på	flere	måter.	Noen	av	disse	er:	

• den	raske	veksten	i	regnekraft	som	gjør	at	de	teknologiske	endringene	skjer	raskere	

• at	digital	teknologi	løser	oppgaver	vi	tidligere	trodde	var	forbeholdt	mennesker	

• nye	forretningsmodeller	som	skyldes	den	digitale	teknologiens	immaterielle	natur	

I	 tillegg	gir	 innretningen	av	velferdssamfunnet	vårt	andre	 forventninger	til	hva	 fellesskapet	

skal	 bidra	 med	 i	 omstillingsprosesser,	 og	 et	 sterkere	 kollektivt	 ansvar	 for	 hvordan	

overgangen	går,	noe	som	har	innvirkning	på	de	politiske	valgene	vi	skal	ta	fremover.	

Ny	 teknologi	 kan	 erstatte	 menneskelig	 arbeidskraft.	 I	 andre	 tilfeller	 kan	 den	 kan	 utfylle	

menneskelig	 arbeidskraft,	 noe	 som	 kan	 føre	 til	 at	 kompetansekravene	øker.	 Eller	 den	 kan	

forenkle	arbeidsoppgavene,	noe	som	kan	føre	til	lavere	kompetansekrav.	

Når	 teknologien	 øker	 produktiviteten,	 er	 spørsmålet	 hvordan	 etterspørselen	 etter	

eksisterende	 og	 nye	 varer	 og	 tjenester	 tilpasser	 seg.	 Skapes	 det	 tilstrekkelig	 antall	 nye	

jobber,	slik	at	de	som	blir	overflødige	i	én	jobb,	kan	finne	seg	en	annen?	Meningene	er	delte,	

men	 i	 denne	 rapporten	 argumenteres	 det	 for	 at	 sjansene	 er	 gode	 for	 at	 det	 vil	 være	nok	

jobber	 til	 alle,	 også	 i	 fremtiden.	 En	 forutsetning	 er	 imidlertid	 at	 man	 gjennomfører	

nødvendige	reformer	for	å	sikre	fortsatt	høy	sysselsetting.	Det	er	 likevel	en	fare	for	at	den	

teknologiske	 utviklingen	 fører	 til	 problemer	 med	 å	 skattlegge	 enkelte	 selskaper	 og	 nye	

forretningsmodeller,	 blant	 annet	 fordi	 produksjonen	 så	 lett	 kan	 flyttes	 mellom	 land.	

Samtidig	 er	 det	 viktig	 å	 holde	 skattetrykket	 nede	 for	 å	 oppmuntre	 til	 investeringer	 i	 nye	
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produkter,	tjenester	og	arbeidsplasser.	Det	er	også	viktig	å	sørge	for	at	teknologien	ikke	bare	

gjør	privat	sektor	mer	effektiv,	men	også	offentlig	sektor.	Hvis	ikke	vil	offentlig	sektor	utgjøre	

en	 stadig	 større	 del	 av	 økonomien,	med	negative	 følger	 for	 produktivitet,	 verdiskaping	og	

velferd.	

For	 å	 møte	 endringene	 er	 det	 viktig	 at	 politikerne	 ser	 på	 både	 utdanningssystemet,	

skattesystemet	 og	 inntektssikringen	 til	 alle	 borgerne.	Men	 det	 er	 også	 svært	 viktig	 at	 de	

sørger	 for	 å	 gjøre	 det	 attraktivt	 å	 investere	 i	 næringsvirksomhet,	 noe	 som	 vil	 sikre	 både	

finansiering	av	velferden	og	skape	nye	arbeidsplasser	til	erstatning	for	de	som	forsvinner.	
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Innledning	

Teknologiens	 påvirkning	 på	 arbeidslivet	 har	 vært	 tema	 for	 samfunnsdebatten	med	 ujevne	

mellomrom	 i	mange	 hundreår.	 Gjennom	 flere	 teknologiske	 revolusjoner,	 blant	 annet	 den	

industrielle	revolusjon,	har	håpet	om	hva	teknologien	kan	gjøre	for	menneskeheten	vekslet	

med	 frykten	 for	 hva	 teknologiske	 fremskritt	 kan	 føre	 til:	 massearbeidsløshet,	

fremmedgjøring	eller	–	i	de	mest	dystre	spådommene	–	at	hele	menneskeheten	utslettes.	

En	ny	debatt	om	temaet	er	gradvis	blitt	vekket	til	 live	de	siste	årene,	etter	hvert	som	man	

har	 innsett	 at	 maskinene	 nå	 ikke	 bare	 kan	 utføre	manuelle	 rutineoppgaver,	 men	 i	 stadig	

større	 grad	 også	 kognitive	 oppgaver,	 slike	 vi	 tidligere	 var	 overbevist	 om	 at	 krevde	

menneskelig	 vurderingsevne.	 En	 måte	 å	 se	 denne	 endringen	 på,	 er	 overgangen	 fra	 at	

maskinene	kan	 løse	kompliserte	 oppgaver,	 til	 at	de	også	kan	 løse	komplekse	 oppgaver.	 En	

komplisert	oppgave	kan	ha	innfløkte	regler,	den	kan	kreve	mange	og	raske	beregninger,	men	

den	 kan	 likevel	 løses	 om	 man	 bare	 har	 nok	 regnekraft	 tilgjengelig.	 Sjakk	 er	 et	 typisk	

eksempel	 på	 en	 komplisert	 oppgave.	 En	 kompleks	 oppgave	 er	 derimot	 en	 oppgave	 hvor	

reglene	 ikke	 så	 lett	 kan	 spesifiseres,	 og	 hvor	 det	 kanskje	 er	 en	 rekke	 eksterne	 og	

uforutsigbare	forhold	som	må	tas	i	betraktning	før	man	kan	finne	ut	hva	som	er	rett	måte	å	

løse	oppgaven	på.	Autonome	biler	løser	et	komplekst	problem.	

Med	 revolusjonen	 innen	 lærenemme,	 omgivelsessensitive	 og	 fleksible	 roboter	 de	 siste	 ti	

årene	 har	 diskusjonen	 om	 robotenes	 inntreden	 i	 arbeidslivet,	 og	 kanskje	 spesielt	

bekymringene,	fått	et	nytt	oppsving	(se	f.eks.	Ford	2015	kap.	2).	

Men	 hva	 betyr	 egentlig	 teknologiske	 fremskritt	 i	 praksis?	 Hvor	 rask	 er	 den	 teknologiske	

fremgangen	 i	 dag,	 og	 hvor	 stor	 innvirkning	 vil	 den	 ha	 på	 norsk	 arbeidsliv	 og	 samfunn	 de	

nærmeste	årene?	Hvilke	grupper	er	det	som	vil	vinne	på	fremgangen,	og	hvem	vil	tape?	Og	

bør	vi	ta	politiske	grep	for	å	møte	endringene?	

Denne	rapporten	gir	et	innblikk	i	de	mange	debattene	rundt	hvordan	teknologien	kan	tenkes	

å	 virke	 inn	 på	 samfunnet,	 og	 da	 først	 og	 fremst	 på	 arbeids-	 og	 næringslivet.	 Hva	 er	 det	

egentlig	 som	 skjer	 når	maskiner	 tar	 over	 arbeidsoppgaver	 og	 arbeidsplasser?	 Jeg	 vil	 også	

diskutere	hvorvidt	de	endringene	vi	 står	oppe	 i	nå,	er	vesensforskjellige	 fra	 tidligere	 tiders	

teknologiske	sprang.	
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Rapporten	 kommer	 ikke	med	noe	 entydig	 og	 utfyllende	 svar	 på	 hvordan	 vi	 skal	møte	 alle	

disse	endringene,	men	målet	er	å	bidra	til	en	mer	rasjonell	debatt	og	diskusjon	om	hvordan	

vi	 skal	 forholde	 oss	 til	 den	 teknologiske	 utviklingen,	 som	 kan	 ha	 stor	 betydning	 for	 vår	

fremtidige	velstand	og	velferd.	

Teknologien	 vil	 selvsagt	 ikke	 bare	 påvirke	 arbeidslivet.	Ny	 teknologi	 vil	 fortsette	 å	 påvirke	

alle	aspekter	av	livene	våre:	Sosiale	medier	påvirker	hverdag	og	arbeidsliv,	velferdsteknologi	

påvirker	 helsen	 vår,	 spillteknologi	 påvirker	 fritid	 og	 utdanning,	 for	 å	 nevne	 noen	 få	

eksempler.	 Det	 er	 en	 rekke	 problemstillinger	 rundt	 dette	 som	 ikke	 er	 drøftet	 i	 denne	

rapporten.	 For	 eksempel	 har	 jeg	 skrevet	 lite	 om	 hvordan	 den	 nye	 teknologien	 og	 nye	

oppfinnelser	faktisk	vil	virke	inn	på	hverdagen	vår	i	praksis.	Jeg	har	heller	ikke	tatt	for	meg	de	

mange	etiske	problemstillingene	som	oppstår	i	møtet	med	ny	teknologi,	noe	som	vil	bli	enda	

mer	aktuelt	med	autonom	teknologi	som	kan	ta	egne	beslutninger,	enten	det	gjelder	våpen	

som	velger	sitt	eget	mål	eller	kjøretøy	som	styrer	seg	selv.	De	mange	utfordringene	knyttet	

til	 personvern	 er	 ikke	 drøftet	 i	 denne	 rapporten.	 Og	 jeg	 har	 ikke	 drøftet	 den	 mer	

eksistensielle	frykten	for	at	kunstig	intelligens	vil	forbigå	menneskelig	intelligens,	og	hvordan	

mange	mener	dette	kan	bety	slutten	for	menneskeheten.	Dette	er	svært	interessante	tema,	

men	må	spares	til	andre	anledninger.	

Hva	er	teknologisk	utvikling,	og	hva	er	digitalisering?	

Hva	menes	egentlig	med	begrepene	teknologi	og	teknologisk	 fremgang?	Det	 finnes	mange	

måter	 å	 definere	 dette	 på,	 men	 et	 godt	 utgangspunkt	 finnes	 i	 Læreplanverket	 for	

Kunnskapsløftet	(Utdanningsdirektoratet	2016):	«Teknologi	er	framgangsmåter	menneskene	

har	 utviklet	 for	 å	 nå	 sine	 mål,	 arbeide	 lettere	 og	 samarbeide	 bedre.	 Teknologi	 gir	

hjelpemidler	for	å	lage	og	gjøre	ting	(…)»	

Teknologi	 kan	 dermed	 være	 både	 de	 fysiske	 og	 digitale	 hjelpemidlene	 vi	 bruker	 for	 å	

produsere	 varer	 eller	 tjenester,	men	det	 kan	også	 være	 framgangsmåter	og	metoder	 som	

brukes	i	produksjonen.	En	kan	derfor	 inkludere	for	eksempel	prinsipper	for	organisering	av	

arbeidet	i	det	brede	teknologibegrepet.	Ny	teknologi	er	ikke	bare	mekanikk,	informatikk	eller	

kjemi	–	det	er	også	kunnskap	som	gjør	at	vi	kan	utføre	arbeidet	smartere.	Blant	de	klassiske	

eksemplene	 på	 det	 siste	 er	 Henry	 Fords	 introduksjon	 av	 samlebåndsprinsippet.	 Ofte	

fungerer	 også	 flere	 typer	 teknologi	 i	 kombinasjon.	 Nye	 tjenestekonsepter,	 som	
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utleieformidleren	 Airbnb,	 transportformidleren	 Uber	 eller	 frisørkjeden	 Cutters,	 bruker	 for	

eksempel	 informasjons-	 og	 kommunikasjonsteknologi	 (IKT)	 for	 å	 muliggjøre	 en	 annen	

organisering	av	driften	enn	den	tradisjonelle.		

Teknologisk	fremgang	er	derfor	noe	vi	har	hatt	siden	menneskene	begynte	å	organisere	seg	

for	å	 jakte	og	sanke	mat	sammen.	Men	farten	i	utviklingen,	og	ikke	minst	 innvirkningen	på	

menneskenes	liv,	har	vært	eksplosiv	de	siste	par	hundreårene,	sammenlignet	med	tidligere	

tider.	

Dagens	debatt	dreier	seg	om	ulike	typer	teknologisk	utvikling,	men	det	er	gjerne	den	digitale	

teknologien	som	forventes	å	ha	størst	innvirkning	på	arbeidslivet.	Men	hva	mener	vi	egentlig	

med	digital	teknologi,	og	hva	mener	vi	med	digitalisering?	

Digital	 teknologi,	 eller	 digitalteknikk,	 er	 enkelt	 sagt	 en	 gren	 av	 elektronikken	 som	 «har	 å	

gjøre	med	lagring,	forsyning,	overføring	og	bearbeiding	av	digitaldata	og	digitale	signal»,	der		

digitaldata	og	digitale	signal	 igjen	henholdsvis	betyr	data	eller	 signal	 som	kun	kan	 innta	et	

endelig	antall	diskrete	verdier,	vanligvis	0	eller	1.1	Alt	vi	kjenner	som	digital	teknologi	baserer	

seg	på	dette	enkle	prinsippet:	at	informasjon	kan	representeres	som	lange	rekker	av	nuller	

og	ettall.		

Digitalisering	 er	 prosessen	 ved	 å	 «gjenskape	 en	 fysisk	 prosess,	 hendelse	 eller	 et	 fenomen	

digitalt»,	det	vil	 si	 å	gi	 fenomenet	en	 tallverdi	 som	dermed	kan	 representeres	digitalt.	 For	

eksempel	er	det	dette	vi	gjør	når	vi	skanner	inn	et	analogt	bilde	eller	overfører	musikk	fra	en	

LP-plate	 til	 en	mp3-fil.	Men	 digitalisering	 kan	 også	 forstås	 som	«datatekniske	metoder	 og	

verktøy	 for	 å	 erstatte,	 effektivisere	 eller	 automatisere	 enkelte	 manuelle	 eller	 fysiske	

oppgaver.»	

Digitalisering	er	altså	prosessen	for	å	gjøre	et	fysisk	fenomen	eller	en	fysisk	oppgave	digital.	

Dette	får	vidtrekkende	konsekvenser,	som	jeg	vil	gå	nærmere	gjennom	i	dette	notatet.	Men	

vi	 får	 også	 stadig	 flere	 eksempler	 på	 forretningsmodeller	 som	 baserer	 seg	 på	 digitale	

fenomener	som	aldri	har	vært	fysiske.	Sosiale	medier	og	nettsøk	hos	Google	er	eksempler	på	

slike	 fenomener.	De	er	 viktige	nettopp	 fordi	 vi	 aldri	 kunne	 forestille	oss	 slike	 tjenester	 før	

den	digitale	teknologien	fantes.	



	 9	

Frykten	for	maskinene	gjennom	tidene	

Ny	teknologi	har	gitt	enorme	fremskritt	 for	 levestandarden	de	siste	hundreårene.	Noen	av	

de	 avgjørende	 bidragene	 har	 vært	 dampmotoren,	 elektrisiteten,	 forbrenningsmotoren,	

kjemikalier	 som	kunstgjødsel,	 samt	moderne	kommunikasjon	over	 store	avstander.	 Likevel	

har	 utviklingen	 ofte	 vært	 fulgt	 av	 en	 frykt	 for	 det	 nye	 og	 for	 det	 som	 kan	 komme.	Mary	

Wollstonecraft	Shelley	skrev	allerede	i	1818	om	«Frankensteins	monster»,	teknologien	som	

vendte	 seg	mot	 sin	 skaper.	 Karel	 Čapek	populariserte	begrepet	 «robot»	 i	 sitt	 teaterstykke	

«R.U.R»	fra	1920,	hvor	de	menneskelignende	robotene	gjør	opprør	mot	sine	skapere,	og	til	

slutt	utsletter	hele	menneskeheten.		

En	 stadig	 tilbakevendende	 og	 noe	 mer	 jordnær	 bekymring	 har	 vært	 at	 teknologien	 vil	

medføre	såkalt	«teknologisk	massearbeidsledighet»	(se	f.eks.	Mokyr	mfl.	2015).	Det	betyr	at	

så	mange	arbeidsoppgaver	overtas	av	maskinene,	at	det	rett	og	slett	ikke	er	igjen	nok	jobber	

til	 alle	mennesker.	 Dersom	 det	 ikke	 blir	 nok	 jobber	 til	 alle,	 vil	 «vanlige»	 arbeidere	måtte	

konkurrere	 om	 de	 få	 jobbene	 som	 er,	 og	 dermed	 vil	 lønna	 presses	 ned.	 De	 som	 eier	

maskinene	 vil	 på	 sin	 side	 sitte	 igjen	med	 en	 langt	 større	 del	 av	 fortjenesten.	Dermed	 kan	

forskjellene	mellom	de	rike	og	de	fattige	eskalere.	

Bekymringen	er	på	 ingen	måte	ny.	Allerede	på	slutten	av	1700-tallet	diskuterte	økonomer	

som	 Thomas	 Mortimer	 og	 David	 Ricardo	 hvordan	 maskiner	 ville	 erstatte	 arbeidskraft	 og	

hvordan	dette	 kunne	 få	problematiske	konsekvenser	 for	 arbeiderne.	Mange	har	også	hørt	

om	«ludittene»,	arbeiderne	som	i	tidsrommet	1811-1816	stod	bak	protester	som	innebar	å	

ramponere	maskiner,	angivelig	fordi	de	mente	de	tok	fra	dem	jobbene.2	På	1930-tallet	tok	

John	 Maynard	 Keynes	 ved	 flere	 anledninger	 opp	 sine	 bekymringer	 for	 teknologisk	

arbeidsløshet	 (se	f.	eks.	Keynes	1931).	Og	 i	1964	nedsatte	president	Lyndon	B.	 Johnson	en	

kommisjon	 som	skulle	undersøke	hvordan	amerikansk	økonomi	og	arbeidsmarkedet	 skulle	

tilpasse	 seg	 teknologisk	 utvikling	 og	 automatisering,	 blant	 annet	 med	 denne	 frykten	 som	

bakteppe	(US	National	Commission	1966).		

Som	vi	vet	i	dag,	har	vi	kommet	oss	gjennom	store,	teknologiske	omveltninger	på	mange	felt	

samtidig	 som	verden	har	gått	 fremover.	 Fremdeles	 finnes	det	 rikelig	med	arbeid,	og	 til	og	

med	 i	 stor	 grad	 tryggere	 og	mindre	 ubehagelig	 arbeid	 enn	 før,	 selv	 om	en	 rekke	 tidligere	
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yrker	 har	 forsvunnet	 helt,	 eller	 er	 blitt	 redusert	 til	 å	 utgjøre	 kun	 en	 brøkdel	 av	

arbeidsplassene	sammenlignet	med	tidligere.	

En	av	de	største	historiske	endringene	i	arbeidsmarkedet	er	sannsynligvis	revolusjonen	som	

har	skjedd	i	landbruket.	I	Norge	jobbet	over	halvparten	av	de	sysselsatte	i	primærnæringene	

i	1875.	 I	2014	var	 tallet	2,4	prosent	 (se	 f.eks.	Markussen	2016).	Tilsvarende	endring	har	vi	

sett	 i	 alle	 utviklede	 land.	 I	USA	har	 sysselsettingen	 i	 landbruket	 gått	 fra	 over	 50	 prosent	 i	

1870	 til	 1,5	 prosent	 i	 dag	 (Lebergott	 1966;	 World	 Bank	 2017).	 Parallelt	 med	 denne	

nedgangen	 har	 produktiviteten	 i	 landbruket	 økt	 dramatisk,	 og	 i	 USA	 var	 den	 totale	

jordbruksproduksjonen	 langt	 høyere	 på	 starten	 av	 2000-tallet	 enn	 noen	 gang	 tidligere	 i	

historien	(Alston	mfl.	2010).	

Nær	 halvparten	 av	 arbeidskraften	 har	 altså	måttet	 finne	 seg	 noe	 annet	 å	 gjøre,	 kun	 som	

følge	 av	 endringene	 i	 landbruket.3	 Det	 er	 ingen	 liten	 revolusjon,	 og	 kan	 helt	 klart	

sammenlignes	med	dagens	spådommer	om	hvor	stor	andel	av	arbeidskraften	som	blir	berørt	

av	utviklingen	innen	teknologi.	Hadde	noen	i	1875	sagt	at	så	mange	jobber	ville	forsvinne	fra	

landbruket,	 ville	 spådommene	 garantert	 vært	 at	 det	 ville	 føre	 til	massearbeidsledighet	 og	

stor	 ulikhet.	 For	 hvordan	 kunne	 noen	 spå	 at	 de	 tidligere	 bøndenes	 etterkommere	 skulle	

arbeide	 som	 kundebehandlere,	 hjelpepleiere,	 systemutviklere,	 barnevernspedagoger	 eller	

personlige	 trenere?	 Dette	 er	 yrker	 som	 ingen	 hadde	 forstått	 hva	 var	 om	 du	 forsøkte	 å	

forklare	det	til	noen	for	to	hundre	år	siden.		

Men	det	er	 ikke	bare	store	 revolusjoner,	 som	dem	 i	 landbruket	og	 industrien,	 som	endrer	

arbeidsmarkedet.	 Behovet	 for	 arbeidskraft	 i	 ulike	 bransjer	 er	 konstant	 i	 endring.	 For	

eksempel	forsvant	det	om	lag	100.000	arbeidsplasser	fra	industrien	i	Norge	mellom	1970	og	

1990,	 og	 på	 2000-tallet	 sank	 industriens	 andel	 av	 sysselsettingen	 til	 under	 10	 prosent	 for	

første	gang	på	100	år.	 I	2011	var	det	244.000	ansatte	 i	 industrien	(Gram	og	 Isaksen	2017).	

Samtidig	 har	 produksjonen	 i	 industrien	 holdt	 seg	 oppe	 de	 siste	 tiårene:	 SSBs	

produksjonsindeks	for	industrien	viser	en	vekst	på	26	prosent	fra	1990	til	2017	(SSB	2018b).	

Produktiviteten	per	ansatt	har	altså	økt.	Samtidig	har	sysselsettingen	 i	Norge	 (målt	 i	antall	

personer)	økt,	og	vi	har	hatt	generell	økonomisk	vekst.	Vi	har	med	andre	ord	lykkes	i	å	øke	

produktiviteten	 i	 industrien,	 og	 samtidig	 i	 å	 omstille	 næringslivet	 fra	 virksomhet	 med	

fallende	 etterspørsel	 og	 lav	 produktivitet	 til	 virksomhet	 med	 økende	 etterspørsel	 og	 høy	
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produktivitet	(Skoglund	2005).	Når	noen	jobber	har	forsvunnet,	er	de	blitt	erstattet	av	andre,	

og	mer	produktive	jobber.		

Mange	av	dem	som	mister	jobben	innenfor	en	bransje	finner	seg	altså	noe	annet	å	gjøre.	Og	

ser	man	tilpasningen	over	noe	tid	går	det	enda	bedre.	Unge	menneskers	yrkesvalg	formes	av	

etterspørselen	etter	arbeidskraft,	slik	at	når	neste	generasjon	skal	ut	i	arbeid	søker	de	seg	til	

yrker	hvor	det	er	behov	for	dem.	

Det	 trenger	 heller	 ikke	 være	 noe	 én-til-én-sammenheng	mellom	produktivitetsøkning	 i	 en	

bransje	 og	 reduksjon	 i	 behovet	 for	 arbeidskraft.	 I	 praksis	 er	 etterspørselen	 etter	 varer	 og	

tjenester	elastisk.	Det	betyr	at	dersom	produktiviteten	øker,	slik	at	man	kan	produsere	for	

eksempel	sko	eller	ost	billigere,	så	øker	også	etterspørselen,	og	dermed	må	det	produseres	

mer	sko	eller	ost.	For	eksempel	kan	en	10	prosents	økning	i	produktiviteten	føre	til	alt	fra	en	

10	 prosents	 reduksjon	 i	 behovet	 for	 arbeidskraft	 til	 ingen	 reduksjon	 i	 behovet	 for	

arbeidskraft	 overhodet,	 avhengig	 av	 hvor	 mye	 mer	 ost	 eller	 sko	 vi	 kjøper	 når	 det	 blir	

billigere.	

En	økning	i	arbeidskraften	som	er	tilgjengelig	trenger	heller	ikke	bety	at	lønningene	dumpes	

tilsvarende,	eller	at	når	én	arbeidstaker	kommer	til,	skyves	en	annen	ut.	Antallet	sysselsatte	

personer	har	økt	jevnt	(om	enn	med	noen	svingninger)	 i	Norge	over	lang	tid,	samtidig	som	

lønnsnivået	har	økt.	Det	skyldes	at	antallet	jobber	ikke	er	endelig	bestemt,	men	tilpasser	seg	

tilbud	og	etterspørsel.	Flere	personer	i	lønnet	arbeid	betyr	også	økt	etterspørsel	etter	andre	

varer	 og	 tjenester.	 Men	 dersom	 arbeidskraften	 som	 er	 tilgjengelig	 øker	 raskere	 enn	

etterspørselen,	kan	det	selvsagt	bety	lønnspress,	eller	at	arbeidstakere	presses	ut	av	enkelte	

bransjer.	Bygg-	og	anleggsbransjen	trekkes	ofte	frem	som	et	eksempel	på	dette,	grunnet	den	

store	 arbeidsinnvandringen	 til	 denne	 sektoren.	 Også	 flere	 andre	 bransjer	 med	 stor	

arbeidsinnvandring	opplever	 lavere	 lønnsvekst	enn	den	generelle.	Samtidig	har	utviklingen	

gitt	 tilgang	på	rimeligere	bygge-	og	anleggstjenester,	noe	som	har	økt	etterspørselen	etter	

slike	tjenester.	Nordmenn	hadde	neppe	pusset	opp	boligene	sine	i	det	omfanget	vi	ser	i	dag	

uten	 reduksjonen	 i	 kostnader.	 I	 tillegg	 etterspør	 arbeidsinnvandrerne	 selv	 også	 varer	 og	

tjenester	av	mange	slag.	

Kvinnenes	 inntoget	 i	 arbeidslivet	 kan	 være	 et	 annet	 relevant	 eksempel	 på	 økning	 i	

tilgjengelig	 arbeidskraft.	 Det	 handler	 riktignok	 ikke	 direkte	 om	 teknologi,	 selv	 om	
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nyskapninger	 som	 prevensjon,	 elektrisitet	 og	 velferdsstat	 har	 gjort	 utviklingen	 mulig.	

Uansett	 kan	 det	 illustrere	 at	 mengden	 arbeid	 som	 skal	 utføres	 ikke	 er	 gitt	 og	 endelig.	

Kvinnenes	 inntog	på	arbeidsmarkedet	har	 representert	en	kraftig	økning	 i	 arbeidsstyrken	 i	

land	 etter	 land,	 som	 arbeidsmarkedet	 i	 stor	 grad	 har	 absorbert.	 Dette	 har	 riktignok	 ikke	

skjedd	uten	motstand,	heller	 ikke	her	hjemme.	Blant	annet	 jobbet	 LO	og	Arbeiderpartiet	 i	

Norge	 i	mellomkrigstiden	aktivt	mot	gifte	kvinners	 rett	 til	 å	arbeide.	De	 fryktet	at	de	gifte	

kvinnene	la	beslag	på	arbeid	og	inntekt,	og	mente	at	gifte	kvinner	som	hadde	en	forsørger,	

skulle	gis	oppsigelse.	I	1939	slo	imidlertid	en	høyesterettsdom	fast	at	oppsigelse	på	grunn	av	

ekteskap	var	usaklig	og	i	strid	med	arbeidervernloven.	Med	okkupasjonen	fulgte	nye	runder	

med	begrensninger	på	 lønnsarbeid	for	gifte	kvinner	 i	 flere	fagforbund.	 I	etterkrigstiden	ble	

den	prioriterte	oppgaven	å	få	alle	menn	i	jobb,	mens	kvinnene	stilte	bakerst	i	køen.	Først	fra	

1960-tallet	av	begynte	kvinnene	 for	alvor	 inntoget	 i	 arbeidslivet.	 I	dag	 tar	67,5	prosent	av	

kvinner	 del	 i	 arbeidsstyrken,	 mot	 72,6	 prosent	 av	 menn	 (Hagemann	 2015;	 Nergaard	mfl.	

2013;	SSB	2018a).	

Den	historiske	motstanden	mot	kvinner	i	arbeid	virker	kanskje	lettere	antikvarisk	i	dag.	Men	

den	er	nært	beslektet	med	moderne	diskusjoner.	For	eksempel	diskuteres	i	dag	i	fullt	alvor	

om	vi	bør	legge	grenser	på	arbeidsdagens	lengde	for	å	fordele	arbeidet	på	flere,	etter	hvert	

som	maskinene	tar	over	stadig	mer	av	arbeidet	vårt.	Blant	andre	har	LO	og	Grønn	Ungdom	

foreslått	dette	(se	f.eks.	Haugan	2015).	Dette	gir	altså	bare	mening	dersom	det	er	slik	at	det	

denne	gangen	ikke	vil	oppstå	tilstrekkelig	antall	nye	arbeidsplasser	når	de	gamle	forsvinner.	

Det	er	annerledes	denne	gangen	–	men	hvordan?	

Ser	man	på	historien,	kan	frykten	for	økt	produktivitet	være	vanskelig	å	forstå.	Menneskets	

evne	til	å	bruke	teknologi	for	å	øke	produktiviteten	har	vært	en	kilde	til	velstandsvekst	siden	

vi	temmet	ilden,	fant	opp	hjulet,	plogen,	dampmotoren	og	elektrisiteten.	Historien	er	full	av	

eksempler	 på	 at	 økt	 produktivitet	 følges	 av	 økt	 etterspørsel,	 og	 at	 arbeidsmarkedet	 har	

tilpasset	 seg	 dramatisk	 produktivitetsvekst.	 Hvorfor	 skulle	 det	 være	 annerledes	 denne	

gangen?	
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Til	 tross	 for	de	mange	historiske	parallellene,	 er	det	også	 faktiske	og	 vesentlige	 forskjeller	

mellom	«før»	 og	 «nå».	 Det	 finnes	 gode	 grunner	 til	 at	 vi	 ikke	 kan	 ta	 for	 gitt	 at	 dagens	 og	

fremtidens	utvikling	vil	følge	kjente	mønstre.	Noen	viktige	forskjeller	er:	

• Tempoet	i	den	teknologiske	utviklingen,	som	blant	annet	skyldes	eksponentiell	vekst	i	

regnekraft4	

• Vesensforskjeller	 i	 den	 teknologiske	 utviklingen,	 der	 maskinene	 ikke	 bare	 gjør	

arbeideren	 mer	 produktiv,	 men	 i	 flere	 tilfeller	 enn	 før	 erstatter	 ham	 eller	 henne	

fullstendig	

• Nye	forretningsmodeller,	som	blant	annet	skyldes	at	varer	og	tjenester	blir	digitale,	

at	 investeringer	blir	 immaterielle,	at	marginalkostnadene	blir	 lave	eller	 lik	null	og	at	

nettverkseffekter	dominerer	

• Globalisering	 og	 internasjonalisering,	 som	 gjør	 at	 nye	 ideer	 og	 ny	 teknologi	 spres	

raskere,	og	konkurransen	innenfor	de	aller	fleste	felt	er	hardere,	enn	noen	gang.	

• Velferdssamfunnet,	 som	 gjør	 at	 våre	 forventninger	 om	 storsamfunnets	 rolle	 i	

omstillingen	endres,	og	at	vi	i	større	grad	har	felles	interesser	i	at	ingen	faller	utenfor	

Eksponentiell	vekst	i	regnekraft	

Den	 teknologiske	 utviklingen	 i	 dag	 går	 utrolig	 fort,	 i	 hvert	 fall	 innen	 alt	 av	 IKT-relatert	

industri.	Bak	det	voldsomme	tempoet	 i	utviklingen	står	det	 som	kalles	«Moores	 lov»,	 som	

ikke	 egentlig	 er	 noen	 lov,	 men	 som	 ganske	 enkelt	 er	 en	 observasjon	 av	 at	 regnekraften	

dobles	 om	 lag	 hvert	 annet	 år,	 og	 altså	 over	 lang	 tid	 har	 utvist	 en	 eksponentiell	 vekst.5	

Utviklingen	har	ført	til	at	vi	i	dag	har	mer	regnekraft	i	en	enkelt	iPhone	enn	hele	den	samlede	

regnekraften	NASA	rådet	over	da	de	 første	gang	sendte	mennesker	 til	månen	og	 fikk	dem	

trygt	tilbake	igjen	(Puiu	2017).	

Dette	skiller	seg	fra	vekst	slik	vi	kjenner	den	fra	utviklingen	av	andre	typer	teknologi.	Skip	kan	

riktignok	bli	 større,	biler	 raskere,	motorer	 sterkere,	 samlebånd	mer	effektive.	Men	sjelden	

dobbelt	så	sterke	på	to	år	eller	64	ganger	så	sterke	på	12	år	eller	33.000	ganger	sterkere	på	

30	år.	Det	er	datamaskinene	våre	blitt.	Det	er	 kombinasjonen	av	denne	enorme	veksten	 i	
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prosessorkraft,	 og	 nye	 måter	 å	 bruke	 den	 på,	 som	 gjør	 dagens	 situasjon	 unik	 (se	 f.eks.	

Brynjolfsson	og	McAfee	2014	kap.	3).	

Men	 maskinene	 blir	 ikke	 bare	 kraftigere,	 prisen	 for	 regnekraften	 faller	 også	 kraftig.	 Det	

samme	gjelder	prisen	 for	 kommunikasjon	og	 lagring	av	data.	At	enorm	prosessorkraft	 kan	

presses	 inn	på	et	knappenålshode,	og	det	 til	en	billig	penge,	er	driveren	bak	mange	andre	

trender	innen	IKT.	For	eksempel	har	stadig	flere	av	tingene	vi	omgir	oss	med	i	det	daglige	fått	

en	innebygget	datamaskin	som	er	koblet	til	internett,	og	kan	kommunisere	med	andre	ting.	

Fenomenet	kalles	«internet	of	things»,	og	gir	oss	alt	fra	smarte	lyspærer	og	kaffetraktere	til	

fullautomatiserte	varelagre	som	selv	holder	oversikt	over	hva	som	befinner	seg	hvor.	Men	

også	utviklingen	innen	maskinlæring	og	kunstig	intelligens	ville	vært	utenkelig	uten	veksten	i	

prosessorkraft.	

Men	 kan	 Moores	 lov	 vare	 evig?	 Gordon	 Moore	 mente	 selv,	 da	 han	 fremsatte	 sine	

spådommer	i	1965,	at	vekstraten	ville	fortsette	i	minst	ti	års	tid.	Den	har	nå	vart	i	mer	enn	

femti	år,	selv	om	mange	underveis	har	spådd	at	veksten	snart	må	flate	ut.	Selve	grunnlaget	

for	at	Moores	lov	har	holdt	seg,	er	de	stadig	krympende	transistorene	som	kan	presses	inn	

på	en	chip.	Intel	har	presset	dem	ned	i	10	nanometer	(McGoogan	2017).	Nå	spør	imidlertid	

stadig	 flere	 seg	 om	 vi	 er	 i	 ferd	med	 å	 nå	 grensen,	 i	 hvert	 fall	 om	 det	 ikke	 kommer	 noen	

banebrytende,	 nye	 oppdagelser	 (Simonite	 2016).	 Noe	 som	 potensielt	 kan	 være	 en	 slik	 ny	

oppdagelse,	 er	 kvantedatamaskinen,	 som	 fremdeles	 er	 i	 en	 svært	 tidlig	 fase	 (Tarantola	

2018).	Spørsmålet	er	uansett	om	kostnadene	ved	å	presse	opp	ytelsen	er	i	ferd	med	å	vokse	

fra	gevinstene	som	kan	oppnås.		

Uavhengig	 av	 om	 den	 videre	 vekstraten	 er	 avtagende	 eller	 ikke,	 kommer	 det	 likevel	 til	 å	

komme	en	rekke	forbedringer	fremover,	selv	om	det	kan	handle	mer	om	programvare	enn	

maskinvare	og	«rå»	regnekraft.	Det	er	imidlertid	grunn	til	å	tro	at	på	ett	eller	annet	tidspunkt	

vil	veksten	i	ytelse	og	produktivitet	i	IKT-relatert	teknologi	ligne	mer	på	veksten	i	andre	typer	

teknologi.	Men	man	skal	være	forsiktig	med	å	spå	når	det	kommer	til	å	skje.	

Vesensforskjell	i	teknologisk	fremgang	

Som	 tidligere	 nevnt	 kan	 teknologisk	 fremgang	 bety	 forbedringer	 i	 alle	 deler	 av	

produksjonsprosessen,	inkludert	organiseringen	av	arbeidet	og	kunnskapen	hos	den	enkelte	
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arbeider.	Men	en	av	grunnene	til	at	den	teknologiske	utviklingen	vi	står	midt	oppe	i	nå	skiller	

seg	fra	tidligere	tider,	er	nettopp	de	spesielle	kjennetegnene	til	den	digitale	teknologien.		

Digital	 teknologi	en	generell	teknologi,	 i	betydningen	at	den	kan	få	betydning	for	nær	sagt	

alle	 bransjer	 og	 områder.	 Dette	 kjennetegnet	 deler	 den	 digitale	 teknologien	 med	 andre	

teknologier	som	har	hatt	enorm	betydning,	som	elektrisiteten	og	dampmotoren.		

Men	 videre	 skiller	 den	 digitale	 teknologien	 seg	 ut	 også	 fra	 disse	 tidligere	 generelle	

teknologiene,	fordi	den	beveger	seg	inn	på	domener	som	vi	tidligere	har	ansett	som	kjernen	

av	 menneskelig	 kunnskap.	 Med	 den	 digitale	 teknologien	 har	 man	 klart	 å	 ta	 steget	 fra	

maskiner	 som	 bare	 "utfører	 ordre",	 altså	 følger	 en	 forhåndsbestemt	 prosedyre,	 til	 å	 lage	

maskiner	som	kan	lære	av	eksempler,	som	kan	tilpasse	seg	det	som	skjer	i	omgivelsene,	og	

som	kan	ta	selvstendige	beslutninger,	helt	uten	menneskelig	innblanding.		

Historien	er	 full	 av	eksempler	på	at	maskiner	er	blitt	bedre	enn	mennesker	 til	 å	utføre	en	

rekke	oppgaver:	De	er	 sterkere,	 raskere,	 tryggere	og	mer	pålitelige	enn	menneskene.	Den	

store	 forskjellen	 nå	 er	 at	 dette	 ikke	 lenger	 bare	 gjelder	 regelstyrte	 oppgaver,	 men	 også	

kognitive	 oppgaver.	 Maskinene	 kan	 altså	 løse	 oppgaver	 som	 er	 komplekse,	 ikke	 bare	

kompliserte.	Mange	mener	sågar	at	det	bare	er	et	spørsmål	om	tid	før	maskinene	generelt	er	

smartere	enn	menneskene,	og	at	de	rett	og	slett	kan	ta	over	videreutviklingen	av	seg	selv.	

I	boken	The	rise	of	the	robots	utdyper	Martin	Ford	(2015)	denne	forskjellen:	Tidligere	tiders	

produktivitetsvekst	var	først	og	fremst	mekanisk,	og	førte	riktignok	til	at	færre	arbeidere	ble	

nødvendige	for	å	gjøre	hver	enkelt	oppgave.	Men	det	var	fremdeles	behov	for	arbeiderne,	

og	den	enkelte	arbeider	ble	mer	verdifull	og	fikk	også	mer	avanserte	oppgaver	som	krevde	

mer	 kompetanse,	 som	 følge	 av	 at	 maskinene	 erstattet	 det	 mer	 rutinepregede	 arbeidet.	

Dagens	automatisering	fører	derimot	i	mange	tilfeller	til	at	arbeidere	blir	fullstendig	erstattet	

av	maskiner.	Mennesket	behøves	knapt	for	å	overvåke	arbeidet,	også	dette	gjør	maskinene	

bedre	enn	oss.	

Tidligere	mente	mange	at	automatisering	 stort	 sett	 ville	begrense	 seg	 til	 oppgaver	hvor	 vi	

rimelig	godt	kan	formulere	hva	som	faktisk	skal	utføres	–	rett	og	slett	oppgaver	hvor	vi	klarer	

å	skrive	oppskriften	eller	algoritmen	for	jobben	som	skal	gjennomføres.	Dermed	ville	mange	

oppgaver	 falle	 utenfor,	 også	 en	 rekke	 helt	 dagligdagse	 og	 rutinepregede	 oppgaver.	 Som	
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filosofen	Michael	Polanyi	formulerte	det:	«Vi	kan	mer	enn	vi	kan	forklare».	Med	andre	ord:	

Det	er	svært	mange	oppgaver	vi	kan	utføre,	som	vi	vil	ha	store	problemer	med	å	formulere	

presist	hvordan	vi	utfører.	Å	sykle	er	et	godt	eksempel.	Å	knekke	et	egg	mot	en	bolle	uten	å	

sprekke	plommen	er	et	annet.	Det	samme	er	å	komponere	en	sang	eller	skrive	et	essay.	Slike	

oppgaver	trodde	man	lenge	at	var	utenfor	robotenes	rekkevidde	(Autor	2014).	

Moderne	maskinlæring	kombinert	med	tilgang	på	store	datamengder	kan	på	område	etter	

område	 omgå	 denne	 begrensningen.	 Vi	 kan	 riktignok	 ikke	 formulere	 presist	 hvordan	man	

oversetter	en	tekst	fra	fransk	til	engelsk.	Men	om	en	maskin	bare	får	mange	nok	eksempler	

på	hvordan	det	er	gjort,	kan	den	ved	hjelp	av	statistikk	lære	seg	å	kjenne	igjen	mønstre	og	bli	

stadig	 bedre	 til	 å	 løse	 oppgaven.	 Eksempler	 på	 implementering	 av	 slik	 teknologi	 er	

stemmestyrte	 systemer	 som	 Apples	 Siri	 eller	 Amazon	 Echo,	 som	 stadig	 kan	 tolke	 «sine»	

brukere	bedre,	og	forstå	stadig	flere	dialekter.		

Men	 akkurat	 hvor	 nær	 datamaskinene	 er	 å	 ta	 over	 alle	 typer	 menneskelige	 oppgaver	 er	

forskere	 og	 eksperter	 uenige	 om.	 Det	 er	 uansett	 ingen	 tvil	 om	 at	 det	 fremdeles	 finnes	

områder	hvor	mennesket	er	best	(og	billigst).	

I	en	innflytelsesrik	artikkel	definerer	Frey	og	Osborne	(2013)	det	de	kaller	flaskehalser,	som	

man	må	løse	opp	før	maskinene	erstatter	menneskene	i	ulike	oppgaver.	Disse	flaskehalsene	

er:	

• Persepsjon	(å	se	eller	sanse,	oppfatte	og	tolke	omgivelsene)		

• Manipulasjon	(å	bearbeide	og	endre	det	de	får	i	"hendene")	

• Kreativ	intelligens	(å	komme	med	originale	ideer,	å	skape	kunst)	

• Sosial	intelligens	(å	forholde	seg	til	andre	mennesker)	

Men	 også	 disse	 flaskehalsene	 er	 i	 ferd	med	 å	 vides	 betraktelig	 ut.	 Særlig	 for	 de	 to	 første	

punktene	 på	 lista	 har	man	 allerede	 kommet	mye	 lenger	 enn	 i	 2013.	Maskiner	 kan	 nå	 for	

eksempel	 etterligne	 dybdesyn,	 og	 de	 har	 fått	 flere	 og	 bedre	 systemer	 for	 å	 registrere	

omgivelsene.	 De	 får	 dessuten	 stadig	 større	 fingernemhet,	 altså	 evnen	 til	 å	 gripe	 og	

manipulere	 objekter,	 og	 kan	 i	 mye	 større	 grad	 enn	 før	 justere	 handlemønster	 basert	 på	

fysiske	og	visuelle	tilbakemeldinger.	Blant	annet	finnes	det	nå	roboter	som	nok	langt	på	vei	

kan	 løse	nettopp	oppgaver	som	å	knekke	egg	eller	plukke	opp	tomater	uten	å	skade	dem.	
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Disse	robotene	har	myke	«fingre»	som	responderer	på	taktile	tilbakemeldinger	–	det	vil	si	at	

de	kan	«kjenne»	hvor	hardt	de	klemmer	på	egget,	slik	vi	mennesker	kan.	

I	 tillegg	 til	 at	 robotene	 får	 stadig	 bedre	 sensorer	 og	 motoriske	 egenskaper,	 altså	 bedre	

«sanser»	og	«hender»,	har	det	også	skjedd	store	ting	for	maskinenes	«hjerner».	I	en	rapport	

fra	konsulentselskapet	McKinsey	trekkes	mange	av	de	samme	utviklingstrekkene	som	nevnt	

over	 frem,	men	 rapporten	 legger	 også	 vekt	 på	 de	 store	 fremskrittene	 som	 skjer	 innenfor	

utviklingen	av	såkalte	«neurale	nettverk»,	en	måte	å	organisere	prosesseringen	av	data	på	

som	er	 inspirert	av	menneskets	hjerne	(McKinsey	Global	 Institute	2017).	Slike	nye	måter	å	

organisere	datamaskinenes	evne	 til	 å	prosessere	data	på,	bidrar	 til	 troen	mange	har	på	at	

robotene	snart	blir	smartere	enn	menneskene,	altså	at	deres	intellektuelle	evner	generelt	vil	

overgå	våre,	og	at	de	for	eksempel	vil	bli	 i	stand	til	å	ta	over	den	videre	utviklingen	av	seg	

selv.		

Og	 er	 det	 egentlig	 sant	 at	maskinene	mangler	 kreativ	 intelligens?	 Et	 Google-prosjekt	 som	

egentlig	 handlet	 om	 å	 gjenkjenne	 ulike	 objekter	 i	 bilder,	 skapte	 som	 en	 sideeffekt	 egne	

varianter	 av	 bildene	 som	 mange	 fant	 helt	 fantastiske.	 Forsideillustrasjonen	 til	 denne	

rapporten	er	bildet	den	kunstige	intelligensen	som	har	fått	navnet	Deep	Dream		produserte	

da	den	ble	matet	med	tilfeldig	støy.	

Men	 også	 McKinsey-rapporten	 peker	 på	 noen	 store	 utfordringer	 som	 ennå	 ikke	 er	

overkommet.	 Maskinene	 er	 fremdeles	 svake	 på	 forstå,	 tolke	 og	 bruke	 kontekst	 i	 sin	

problemløsing.	 De	 er	 dårlige	 til	 å	 improvisere,	 til	 å	 svare	 på	 åpne	 spørsmål,	 og	 de	 har	

fremdeles	 lavt	 utviklede	 evner	 i	 kommunikasjon.	 Spesielt	 sliter	 de	 med	 den	 non-verbale	

kommunikasjonen,	 det	 å	 forstå	 kroppsspråk	 og	 sosiale	 og	 emosjonelle	 tegn	 fra	 den	 de	

snakker	med.	I	tillegg	er	de	dårlige	til	å	tolke	ord	og	begreper	som	kan	være	flertydige,	og	de	

forstår	dårlig	sarkasme	og	ironi.		

Av	de	mer	fysiske	utfordringene,	handler	det	om	å	løse	helhetlige	problemer	sømløst	–	altså	

overgangen	 fra	 å	 løse	 én	og	 én	 enkeltoppgave,	 til	 å	 gjøre	 hele	 jobben.	 Rapporten	minner	

også	om	at	det	alltid	vil	være	et	gap	mellom	de	tekniske	mulighetene	man	kan	illustrere	i	et	

laboratorium,	og	evnen	til	faktisk	å	bruke	disse	mulighetene	til	å	løse	et	reelt	problem.	
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Men	selv	med	begrensningene	som	fremdeles	finnes,	gjør	alle	disse	fremskrittene	at	stadig	

flere	 oppgaver	 blir	 en	 del	 av	 robotenes	 repertoar.	 Alt	 fra	 å	 sortere,	 velge	 ut	 eller	 flytte	

gjenstander	av	uforutsigbar	størrelse,	og	med	uforutsigbar	plassering,	via	å	stille	avanserte	

medisinske	 diagnoser,	 til	 å	 styre	 kjøretøy	 i	 uforutsigbar	 trafikk,	 i	 møte	 med	 andre,	

uforutsigbare	 trafikanter,	 er	 nå	 oppgaver	 som	 roboter	 kan	 utføre	 uten	 menneskelig	

innblanding.		

Nye	forretningsmodeller	i	en	hyperglobal	verden	

At	 den	 digitale	 teknologien	 er	 vesensforskjellig	 fra	 tidligere	 teknologi,	 innebærer	 også	 at	

forretningsmodellene	endres	fundamentalt.	Dette	kan	endre	økonomiske	mekanismer	slik	vi	

kjenner	dem,	noe	som	igjen	påvirker	arbeidslivet.	

Mye	 av	 det	 som	 produseres	 i	 den	 digitale	 økonomien	 er	 av	 en	 helt	 annen	 karakter	 enn	

tradisjonelle	 goder.	 Tre	 avgjørende	 forskjeller	 er,	 i	 økonomiske	 termer,	 at	 konsumet	 av	

digitale	goder	er	ikke-rivaliserende,	at	marginalkostnaden	er	tilnærmet	lik	null,	og	at	det	ofte	

er	store	nettverkseffekter	for	digitale	goder.	

Et	 ikke-rivaliserende	 gode	 betyr	 ganske	 enkelt	 at	 det	 ikke	 er	 noen	 begrensninger	 på	 hvor	

mange	som	kan	konsumere	godet	samtidig	eller	etter	hverandre.	Det	er	(i	hvert	fall	i	praksis)	

ingen	grenser	for	hvor	mange	som	kan	se	en	serie	fra	Netflix	samtidig,	og	den	blir	heller	ikke	

slitt	eller	oppbrukt.	

En	marginalkostnad	som	går	mot	null	betyr	at	det	 ikke	koster	noe	å	 lage	en	ny	kopi	av	et	

produkt.	Når	man	har	produsert	den	første	utgaven,	kan	man	tilnærmet	gratis	produsere	et	

uendelig	antall	kopier,	og	kopiene	har	akkurat	like	god	kvalitet	som	det	første	eksemplaret.	

Det	koster	for	eksempel	Amazon	ingenting	å	«produsere»	et	ekstra	eksemplar	av	en	ebok	og	

«levere»	den	til	min	Kindle.	En	ny	bruker	koster	ikke	Facebook	noe	som	helst.		

Drivkraften	bak	de	 lave	marginalkostnadene	er	digitaliseringen	av	«alt».	Stadig	 flere	goder	

kan	 representeres	 digitalt,	 eller	 immaterielt	 om	 du	 vil.	 Først	 var	 det	 skriftlig	 materiale,	

deretter	 bilder,	 musikk	 og	 film,	 men	 nå	 kan	 også	 fysiske	 produkter	 representeres	 ved	

elektroniske	 signaler,	 og	 printes	 ut	 på	 en	 3D-printer	 nær	 deg,	 når	 det	 måtte	 passe.	 For	

eksempel	viser	nå	produsenter	frem	hus	som	kan	3D-printes	på	et	døgn	(Mills	2018).	Også	
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tjenester,	som	advokattjenester	eller	 legetjenester,	vil	 i	 stadig	større	grad	være	digitale	og	

immaterielle,	og	kostnaden	 for	å	 tilby	 tjenesten	 til	én	ekstra	person	vil	 være	 tilnærmet	 lik	

null.	 Når	 advokaten	 er	 en	 algoritme,	 koster	 det	 nesten	 ingenting	 å	 be	 den	 behandle	 én	

ekstra	sak,	utarbeide	én	ekstra	kontrakt	og	så	videre.		

Dette	betyr	naturlig	nok	at	også	investeringene	går	til	immaterielle	investeringsobjekter.	En	

ny	 algoritme,	 en	 nyutviklet	 kunstig	 intelligens,	 et	 nytt	 design	 for	 et	 system	 –	 alt	 dette	 er	

investeringer,	men	du	kan	ikke	alltid	se	dem	eller	ta	på	dem,	og	ofte	er	det	også	vanskelig	å	

måle	verdien	av	dem.	Denne	utviklingen,	og	betydningen	av	den,	er	blant	annet	beskrevet	i	

Capitalism	without	capital:	The	rise	of	 the	 intangible	economy	av	 Jonathan	Haskel	og	Stian	

Westlake	 (2017).	 Boken	 beskriver	 hvordan	 summen	 av	 immaterielle	 investeringer	 (i	

forskning,	 utvikling,	 programvare,	 design	 med	 mer)	 har	 forbigått	 summen	 av	 materielle	

investeringer	(i	maskiner	og	utstyr)	i	mange	land.	

Immaterielle	 investeringer	 har	 flere	 spesielle	 egenskaper,	men	blant	 dem	er	 at	 de	 er	mer	

risikable	enn	materielle	 investeringer.	Dette	kan	blant	annet	skyldes	at	de	 i	mange	tilfeller	

kun	har	verdi	 for	det	selskapet	som	har	 investert	 i	dem,	og	 liten	annenhåndsverdi.	 I	andre	

tilfeller	kan	risikoen	ligge	i	at	teknologien	er	enkel	å	kopiere,	slik	at	så	snart	konkurrenten	ser	

produktet,	 kan	denne	 lage	en	 kopi	 og	 tjene	 gode	penger	 selv.	 I	 begge	 tilfeller	 kan	høyere	

risiko	føre	til	lavere	investeringsvilje,	og	dermed	lavere	fart	i	økonomien.		

Selv	om	kopiering	altså	 kan	bli	 enklere,	mener	 forfatterne	at	 investeringenes	 immaterielle	

natur	fører	til	at	forskjellene	øker	mellom	selskapene	som	våger	å	investere	og	dermed	leder	

an,	 og	 selskapene	 som	 henger	 etter	 i	 utviklingen.	 Dette	 bidrar	 igjen	 til	 forskjeller	mellom	

lønnsmottakere:	De	som	 jobber	 i	de	 ledende	selskapene	 får	del	 i	 suksessen,	mens	de	som	

jobber	i	selskapene	som	ikke	greier	å	investere	i	eller	utnytte	de	immaterielle	investeringene	

sakker	akterut.6	

Disse	forskjellene	vil	i	mange	tilfeller	forsterkes	av	det	store	innslaget	av	nettverkseffekter	i	

den	digitale	økonomien.	Nettverkseffekter	betyr	kort	sagt	at	jo	flere	som	bruker	et	produkt	

eller	en	tjeneste,	jo	høyere	verdi	får	det	for	alle	andre	brukere.	Nettverkseffekter	er	ikke	noe	

nytt	–	det	klassiske	eksempelet	er	telefonens	utbredelse.	Den	første	personen	som	fikk	seg	

telefon,	hadde	ikke	særlig	stor	nytte	av	det	før	vedkommende	fikk	noen	å	ringe	til.	Deretter	

økte	verdien	av	å	eie	en	telefon	for	hver	nye	abonnent	som	kom	til.		
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Slik	er	det	med	mange	av	de	nye	tjenestene	vi	ser	i	dag.	Sosiale	tjenester	–	som	Facebook,	

Twitter,	 Instagram	og	Airbnb,	 har	 bare	 verdi	 når	mange	 (nok)	 bruker	 løsningen.	 En	 annen	

type	 nettverkseffekt	 skyldes	 at	 løsningene	 blir	 forbedret	 ved	 at	 de	 løpende	 kan	 ta	 inn	 og	

analysere	 tilleggsdata	 som	samles	 inn	av	brukerne	av	 systemet,	eller	av	 fysiske	 sensorer	–	

såkalte	«social	and	sensor	data».	En	ruteplanleggingstjeneste	for	persontrafikk	som	Waze	får	

sin	verdi	nettopp	fordi	den	samler	inn	trafikkdata	fra	alle	sine	brukere.7	Jo	flere	som	bruker	

den,	jo	bedre	blir	datagrunnlaget	og	jo	større	blir	nytten	for	hver	enkelt	bruker.	Med	bare	én	

bruker,	 har	 tjenesten	 ingen	 tilleggsverdi	 ut	 over	 at	 den	 fungerer	 som	 en	 klassisk	 GPS-

ruteplanlegger.		

Et	 resultat	 av	 de	 lave	 marginalkostnadene	 i	 kombinasjon	 med	 nettverkseffektene	 er	 at	

naturlige	 monopoler	 har	 lettere	 for	 å	 oppstå.	 Vi	 sier	 gjerne	 at	 «vinneren	 tar	 alt».	

Brynjolfsson	 og	 McAfee	 (2014)	 kaller	 vinnerselskapene	 for	 superstjerner.	 Parallellen	 er	

hentet	fra	popkulturens	superstjerner:	De	fleste	som	ønsker	å	bli	artister,	 lykkes	ikke.	Men	

de	 få	 som	 først	 får	 snøballen	 til	 å	 rulle,	 kan	 ende	 opp	med	 å	 få	 enorm	 spredning	 og	 bli	

globale	superkjendiser.	De	trenger	ikke	tjene	mange	kroner	for	hver	enkelt	fan	de	har,	men	

kan	bli	 superrike	 likevel.	Å	 være	 superstjerne	har	 voldsomme	 stordriftsfordeler.	Dessuten:	

Selv	 om	 det	 finnes	 en	 enorm	 underskog	 av	 musikere,	 kan	 superstjernene	 ta	 klekkelige	

honorarer	eller	billettpriser	for	sine	opptredener.	Tilsvarende	kan	vi	tenke	oss	at	når	aktører	

som	Facebook	først	har	fått	en	så	sterk	posisjon	som	selskapet	har,	er	det	svært	vanskelig	for	

en	 ny	 konkurrent	 å	 etablere	 seg	med	 en	 tilsvarende	 tjeneste.	Men	 Facebook	 kan	 ta	 godt	

(nok)	betalt	for	å	plassere	reklame	på	sidene	sine,	og	selge	kunnskap	om	brukerne	sine,	enda	

det	 finnes	 en	 hel	 underskog	 av	 andre	 sosiale	 nettmedier	 som	 kunne	 tilbudt	 teknisk	 sett	

lignende	(eller	bedre)	løsninger.	Det	hjelper	ikke,	så	lenge	de	ikke	har	brukerne.	

Men	disse	monopoltendensene	gjelder	ikke	bare	innenfor	hvert	enkelt	land.	Globalisering	og	

internasjonalisering	 gjør	 at	 nye	 forretningsideer	 kan	 lanseres	 over	 hele	 verden	 så	 å	 si	

samtidig.	 Spesielt	 selskaper	med	digitale	 forretningsmodeller	opererer	 i	 globale	markeder.	

Det	 nye	 slagordet	 for	 startup-bedrifter	 er	 «born	 global»	—	det	 vil	 si	 at	man	 like	 godt	 kan	

lansere	produktet	sitt	som	et	verdensomspennende	tilbud.		

Det	 gjelder	 likevel	 ikke	 bare	 for	 de	 heldigitale	 selskapene:	 Konkurransen	 i	 de	 aller	 fleste	

bransjer	 er	 i	 dag	 hardere	 enn	 noen	 gang.	 Dette	 kan	 gi	 store	 fordeler,	 ikke	 minst	 for	
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forbrukere	 over	 hele	 verden.	 Samtidig	 forsterker	 det	 tendensen	 til	 at	 omsetning	 og	

fortjeneste	konsentreres	hos	noen	få,	svært	store	aktører.	

Denne	tendensen	vil	spre	seg	til	stadig	flere	bransjer,	etter	hvert	som	de	digitaliseres	i	større	

grad,	og	tar	i	bruk	kunstig	intelligens	og	lærende	algoritmer	som	gjør	at	systemet	blir	bedre	

jo	flere	som	bruker	det.	Når	alt	av	regnskapsføring	foregår	digitalt	og	automatisk,	er	det	jo	

ingen	 grunn	 til	 å	 velge	 det	 nest	 beste	 regnskapssystemet.	 Konkurransen	 fører	 til	 at	 du	 i	

stedet	kan	få	det	aller	beste	systemet	for	en	svært	 liten	ekstrakostnad.	Det	samme	kan	bli	

tilfellet	for	advokattjenester,	helserådgivning,	personlig	trening	og	mye	mer.	Kombinasjonen	

av	 nettverkseffekter	 og	 svært	 små	 marginalkostnader	 vil	 føre	 til	 at	 noen	 få	 selskaper	 vil	

kunne	stikke	unna	med	flesteparten	av	kundene.	

Vi	 kan	 derfor	 gå	 i	 retning	 av	 sterkere	 «vinn	 eller	 forsvinn»-mekanismer	 i	mange	 bransjer.	

Premien	for	å	lykkes	med	de	nye	og	digitale	tjenestene	kan	bli	svært	høy,	men	konsentreres	

på	 færre	hender.	Som	nevnt	over	kan	dette	gjelde	eiere,	men	også	 for	de	ansatte	kan	det	

utvikle	 seg	en	egen	«vinneren-tar-alt»-dynamikk:	Siden	det	aller	beste	selskapet	 stikker	av	

med	hele	eller	store	deler	av	gevinsten,	vil	det	kunne	bli	stor	konkurranse	om	å	få	tak	i	de	

aller	beste	ansatte.	Men	de	nest	beste,	og	de	som	bare	er	helt	ordinære,	blir	kanskje	langt	

mindre	ettertraktet.	

Den	 samme	 dynamikken	 kan	 også	 gjøre	 det	 vanskeligere	 å	 starte	 små	 utfordrerbedrifter.	

Skal	man	ha	noen	mulighet	for	å	lykkes,	kreves	det	i	mange	tilfeller	sterke	krefter	i	ryggen.	

Det	 er	 ikke	 sikkert	 det	 er	 nok	 å	 bare	 ha	 en	 litt	 bedre	 idé	 om	 hvordan	 man	 kan	 løse	 en	

oppgave,	 eller	 et	 litt	 bedre	 produkt,	 slik	 vi	 i	 større	 grad	 er	 vant	 til	 det	 fra	 den	materielle	

økonomien.		

Immaterielle	 investeringer	 er	 stort	 sett	 svært	 enkle	 å	 flytte	mellom	 land.	Dermed	kan	det	

også	bli	vanskelig	å	skattlegge	virksomheter	effektivt.	Dette	kan	igjen,	på	sikt,	bidra	til	økte	

forskjeller	 i	 samfunnet.	 For	 at	markedsøkonomien	 skal	 fungere	 godt,	må	 aktørene	 ha	 like	

spilleregler.	Dersom	noen	slipper	unna	med	å	betale	langt	lavere	skatt	enn	andre,	er	det	en	

fare	 for	 at	 de	 vinner	 frem	 i	 konkurransen	 til	 tross	 for	 at	 de	 verken	 har	 de	 beste,	 mest	

effektive	eller	strengt	tatt	mest	populære	tjenestene.8		
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En	annen	utfordring	er	hvordan	noen	bedrifter,	som	Facebook,	etter	hvert	nærmest	blir	en	

del	 av	offentlighetens	 infrastruktur,	og	 i	 hvert	 fall	 dagliglivets	 infrastruktur,	 for	mange.	Da	

kan	det	være	problematisk	at	de	likevel	opererer	helt	og	holdent	som	et	privat	selskap.	De	

kan	 for	 eksempel	 kaste	 hvem	 de	 vil	 ut	 av	 tjenesten,	 uten	 nødvendigvis	 å	 gi	 noen	

begrunnelse.	 For	 en	 forelder	 som	 gjerne	 vil	 være	 med	 å	 organisere	 dugnad,	 bytte	 brukt	

sportsutstyr,	følge	med	i	sønnens	idrettslag	eller	for	den	saks	skyld	bli	invitert	med	på	sosiale	

aktiviteter,	kan	det	etter	hvert	bli	svært	upraktisk	å	klare	seg	uten	Facebook.	Og	kanskje	mer	

alvorlig,	med	tanke	på	demokrati	og	det	frie,	offentlige	ordskiftet,	er	det	at	brukere	som	for	

eksempel	blir	«rapportert»	av	mange	nok	andre	brukere	kan	utestenges.	Dette	kan	skje	kun	

på	 bakgrunn	 av	 at	 noen	 er	 uenige	med	 den	 de	 rapporterer,	 og	 den	 som	 rapporteres	 har	

ingen	formelle	rettigheter	til	å	vite	hvorfor	man	blir	utestengt	og	ikke	lenger	får	ta	del	i	den	

viktige	 debattarenaen	 sosiale	 medier	 kan	 være.	 Organiserte	 svertekampanjer,	 hvor	 en	

gruppe	 går	 sammen	 om	 å	 beskylde	 en	meningsmotstander	 for	 å	 dele	 upassende	 innhold	

uten	 at	 dette	 har	 reelle	 begrunnelse,	 har	 i	 flere	 tilfeller	 lykkes.	 I	 andre	 tilfeller	 har	

enkeltbrukere	og	institusjoner	opplevd	at	deres	sider	eller	brukere	blir	utestengt,	uten	at	de	

aner	 hvorfor.	 Litteraturhuset	 i	 Fredrikstad	 ble	 for	 eksempel	 utestengt	 i	 fem	 dager	 i	 2017,	

uten	noen	nærmere	forklaring.	

På	 grunn	 av	 de	 monopollignende	 tilstandene,	 kan	 det	 finnes	 gode	 begrunnelser	 for	

strengere	regulering	av	slike	tjenester	og	markeder.	Det	kan	også	bli	nødvendig	å	gå	aktivt	

inn	for	å	opprettholde	insentivene	til	å	satse	på	og	utvikle	nye	produkter	og	tjenester.	Men	

frykten	for	de	naturlige	monopolene	skal	heller	ikke	overdrives.	Det	er	noe	annet	om	noen	

har	monopol	på	strøm,	vann	eller	mat,	enn	om	de	har	det	på	en	digital	tjeneste.	Forskjellen	

er	at	selv	om	det	er	stordriftsfordeler,	 lave	marginalkostnader	og	nettverkseffekter,	er	det	

ikke	 slik	 at	 det	må	 være	 dyrt	 eller	 vanskelig	 å	 starte	 opp	 en	 ny	 utfordrer	 til	 den	 digitale	

monopolisten.	

Som	nevnt	er	 immaterielle	 investeringsobjekter	 lette	å	kopiere.	Det	blir	dessuten	generelt	

stadig	 rimeligere	 og	 enklere	 å	 få	 tilgang	 på	 nødvendig	 infrastruktur,	 gjerne	 skybasert	 og	

svært	fleksibel.	En	voksende	base	av	fri	programvare	og	gratis	kunnskap,	i	kombinasjon	med	

billigere	utstyr,	bidrar	til	å	gjøre	teknologi	tilgjengelig	for	alle.	Et	godt	eksempel	på	dette	er	

hvor	 ufattelig	 mye	 rimeligere	 en	 fullverdig	 PC	 er	 blitt.	 Man	 kan	 for	 eksempel	 kjøpe	 en	

Raspberry	 Pi	 Zero	 til	 om	 lag	 50	 norske	 kroner.	 Riktignok	 trenger	 du	 skjerm,	 tastatur,	
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minnekort	og	strømkabel	i	tillegg	–	men	gratis	operativsystem	følger	med,	og	i	tillegg	finnes	

det	mengder	av	gratis	applikasjoner	du	kan	installere.	Eller	du	kan	utvikle	dine	egne.		

Selskaper	 som	Facebook	eller	Google/Alphabet	vet	dessuten	aldri	når	 folk	går	 lei	 av	deres	

modell.	Alt	 som	skal	 til	 er	 at	 en	ny	 tjeneste	 klarer	 å	 skape	momentum,	bygge	 seg	opp	en	

brukerbase	 –	 kanskje	 innenfor	 en	 nisje	 –	 som	 gjør	 at	 brukerne	 trives	 bedre	 der	 enn	 hos	

Facebook.	 Hvis	 snøballen	 begynner	 å	 rulle,	 kan	 alt	 plutselig	 gå	 veldig	 fort.	 Så	 selv	 om	

Facebook	 for	 mange	 i	 dag	 føles	 som	 en	 del	 av	 den	 grunnleggende	 infrastrukturen	 på	

internett,	 kan	 ting	 plutselig	 se	 helt	 annerledes	 ut	 i	 morgen.	 Derfor	 kan	 ikke	 Facebook	

ubegrenset	opptre	 som	en	bøllete	monopolist,	men	må	alltid	vurdere	 trusselen	om	at	det	

kan	komme	nye	konkurrenter.	

For	noen	medfører	de	 lave	marginalkostnadene	og	de	store	nettverkseffektene	et	kappløp	

om	dominans.	Men	andre	ser	helt	nye	typer	forretningsmodeller	i	den	nye	økonomien.	For	

det	er	ikke	bare	marginalkostnaden	som	er	svært	lav:	Noen	ganger	er	det	ikke	nødvendigvis	

kostnadskrevende	å	skape	eller	skaffe	den	første	utgaven	av	produktet	eller	innholdet	heller.	

I	den	nye	økonomien	har	det	vokst	frem	en	stor	bevegelse	hvor	folk	gir	bort	sitt	innhold	og	

sin	 produksjon	 –	 helt	 gratis.	 Både	 den	 såkalte	 Creative	 Commons-bevegelsen	 og	 open	

source-miljøet	er	en	del	av	dette.	Ved	å	bruke	varemerket	Creative	Commons	(CC),	eller	ved	

å	lisensiere	programvare	som	åpen	kildekode	(open	source),	tillater	de	alle	andre	å	benytte	

kostnadsfritt	 det	 de	 selv	 har	 skapt.	Mange	 legger	 på	 begrensningen	 at	 også	 det	 nye	 som	

skapes	ved	hjelp	av	dette	materiale	må	deles	under	samme	betingelser,	altså	at	det	også	må	

videredeles	 gratis.	 Det	 kan	 på	 mange	 måter	 sies	 at	 det	 er	 dette	 som	 er	 den	 egentlige	

delingsøkonomien.	 (Det	 vi	 vanligvis	 omtaler	 som	 delingsøkonomi,	 kommer	 jeg	 tilbake	 til	

senere	i	rapporten).		

Når	 innhold	blir	gratis	å	produsere,	og	 i	mange	tilfeller	også	å	konsumere,	skapes	helt	nye	

forretningsmodeller	og	en	helt	ny	logikk	for	hvordan	deler	av	økonomien	fungerer.	Selv	om	

noen	få	selskaper	dominerer,	kan	det	være	rom	for	en	rekke	små	nisjebedrifter	i	det	såkalte	

«long	tail»-segmentet.	For	eksempel	kan	det	handle	om	artister	og	kunstnere	som	gjennom	

gratis	 spredning	 av	 sin	 kunstneriske	 produksjon	 skaffer	 seg	 status,	 oppdrag	 og	 inntekter	

gjennom	andre	kilder.	Eller	 ta	 IT-bransjen	—	der	 finnes	nå	en	hel	 skog	med	selskaper	som	

har	som	forretningsmodell	at	de	tilpasser	og	integrerer	programvare	som	i	utgangspunktet	
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er	gratis	til	den	enkelte	bedrift	sitt	behov.	RedHat,	et	selskap	som	lever	av	programvare	med	

åpen	kildekode,	står	på	Fortune	500-listen.	 Jeg	skal	 ikke	dvele	her	rundt	hvordan	man	kan	

tjene	penger	i	en	slik	økonomi	–	det	er	skrevet	en	rekke	bøker	om	temaet.	Poenget	i	denne	

sammenhengen	er	 at	«vinneren	 tar	 alt»	 ikke	er	eneste	mulige	utfall	 av	digitalisering,	men	

mange	selskaper	i	de	utsatte	bransjene	må	tenke	helt	nytt	for	å	møte	endringene.	

Velferdssamfunnets	betydning	

En	siste	forskjell	er	hvordan	samfunnet	i	dag	er	forskjellig	fra	det	før-industrielle	samfunnet.	

Både	 velferdsnivået	 generelt	 og	 velferdsstaten	 spesielt	 gjør	 at	 vi	 har	 andre	 forventninger	

enn	før.	I	tidligere	tiders	omstillinger	var	det	i	stor	grad	slik	at	de	som	ble	overflødige	tok	det	

arbeidet	som	dukket	opp.	Også	om	det	innebar	at	de	måtte	flytte	langt	på	seg,	eller	om	det	

var	et	dårligere	arbeid	enn	de	hadde	fra	før.	Det	fantes	ikke	alternativer.	Om	man	ikke	fant	

et	nytt	levebrød,	ble	det	verst	for	en	selv	og	nærmeste	familie.		

I	dag	bærer	vi	som	samfunn	i	langt	større	grad	et	kollektivt	ansvar	for	de	som	faller	utenfor.	

På	grunn	av	velferdsstaten	blir	det	viktig	for	oss	alle	at	flest	mulig	lykkes	i	å	finne	seg	arbeid.	

Det	er	veldig	bra	at	vi	har	 laget	et	system	hvor	det	 lønner	seg	 for	samfunnet	å	 investere	 i	

individers	 kunnskap,	 kompetanse	 og	 arbeidsevne.	 Men	 det	 er	 viktig	 at	 velferdsstaten	

utformes	slik	at	den	ikke	er	til	hinder	for	omstilling	til	nye	jobber	når	andre	forsvinner,	eller	

at	folk	flytter	dit	det	er	størst	behov	for	dem.	

Vårt	 moderne	 velferdssamfunn	 betyr	 også	 at	 kravene	 til	 samfunnets	 rolle	 i	 omstillingen	

generelt	er	høyere,	og	at	 flere	 i	 større	grad	 forventer	at	stat	eller	kommune	skal	motvirke	

negative	 effekter	 av	 endringene.	 Vi	 har	 sett	 det	 i	 mange	 tilfeller	 der	 ny	 teknologi,	

globalisering,	eller	en	kombinasjon	av	de	to,	har	utkonkurrert	norske	hjørnesteinsbedrifter.	

Da	har	kravene	ofte	vært	særskilte	fordeler,	subsidier	eller	i	det	minste	omstillingsstøtte.	Da	

Norske	 Skog	 la	 ned	 papirfabrikken	 på	 Follum,	 opprettet	 Buskerud	 Fylkeskommune	 for	

eksempel	umiddelbart	et	fond	på	5	millioner	kroner	for	å	sikre	nye	arbeidsplasser	i	området	

(NTB	2011).		

I	et	overflodssamfunn	som	det	norske	er	det	 forståelig	at	 innbyggerne	 i	en	bygd	 ikke	bare	

aksepterer	 at	 de	 fleste	 arbeidsplassene	 forsvinner,	 bryter	 opp	og	 flytter	 til	 andre	deler	 av	

landet	hvor	det	er	jobb	å	få.	Men	fremover	vil	behovet	for	omstilling	sannsynligvis	bli	enda	
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mer	utbredt,	samtidig	som	de	offentlige	finansene	i	Norge	er	under	sterkere	press.	Da	er	det	

ikke	 sikkert	 at	 forventningene	 alltid	 kan	 innfris,	 i	 hvert	 fall	 ikke	 på	 samme	 måte	 som	

tidligere.	

Direkte	effekter	av	teknologiske	fremskritt	på	arbeidsmarkedet	

Hvordan	virker	egentlig	teknologiske	fremskritt	på	arbeidsmarkedet?	Jeg	vil	nå	beskrive	i	noe	

mer	detalj	de	forskjellige	mekanismene	som	er	i	sving.		

Vi	kan	skille	effektene	i	to	grupper:	De	direkte	effektene	–	altså	hvordan	teknologien	virker	

for	de	arbeiderne	som	blir	direkte	berørt,	og	de	 indirekte	effektene	–	altså	hva	som	skjer	 i	

neste	omgang,	når	arbeidsmarkedet,	og	markedet	generelt,	tilpasser	seg	endringene.		

De	 direkte	 effektene	 kan	 vi	 dele	 inn	 i	 hva	 som	 skjer	 når	 teknologien	 erstatter	 eller	

substituerer	menneskelig	arbeidskraft,	når	den	utfyller	eller	komplementerer	arbeidskraften	

og	når	den	forenkler	arbeidsoppgavene.	

Teknologien	som	erstatter	(substituerer)	arbeidskraften	

Den	første	effekten	er	den	enkleste	å	forstå.	Når	en	maskin	overtar	en	arbeidsoppgave	som	

tidligere	ble	utført	av	et	menneske,	og	denne	oppgaven	var	hele	eller	den	vesentligste	delen	

av	 stillingen	 til	 denne	 personen,	 så	 blir	 personen	 overflødig	 (i	 denne	 jobben).	 Et	 godt	

eksempel	 er	 de	 som	 tidligere	 satt	 bak	 skranken	 i	 landets	 mange	 bankfilialer.	 Med	

nettbankenes	inntreden	ble	bankfilialene	lagt	ned	i	stor	skala.	I	dag	er	det	bare	noen	få	igjen,	

de	aller	fleste	banktjenester	utfører	vi	nå	ved	hjelp	av	selvbetjening	på	nett.	

Bankmedarbeiderne	er	 for	øvrig	et	godt	eksempel	på	at	den	digitale	teknologien	 ikke	bare	

erstatter	 de	 dårligst	 betalte,	 enkleste	 jobbene,	 men	 også	 det	 som	 tidligere	 var	 «gode»	

kontorjobber	 for	 folk	 med	 middels	 og	 høy	 utdanning.	 Det	 er	 jo	 også	 slik	 at	 jo	 høyere	

lønnsnivået	er,	jo	sterkere	er	insentivene	til	å	redusere	bruken	av	arbeidskraft.		

Samtidig	er	det	mange	typiske	innstegsjobber	og	jobber	uten	krav	til	formell	utdanning	som	

nå	erstattes	av	maskiner.	Mange	butikker	 innfører	 selvbetjente	kasser,	og	vi	må	nok	snart	

finne	et	annet	eksempel	enn	«å	 sitte	 i	 kassa	på	Rimi»	når	vi	 skal	 snakke	om	hvilke	 jobber	

som	står	åpne	for	folk	uten	formell	utdanning.	
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Et	 annet	 eksempel	 som	 det	 snakkes	 mye	 om	 for	 tiden	 er	 transport.	 Her	 hjemme	 er	

kollektivselskapene	 både	 i	 Stavanger	 og	 Oslo	 i	 ferd	 med	 å	 prøve	 ut	 førerløse	 kjøretøy	 i	

rutetrafikk	 (Frøsland	 mfl.	 2017),	 mens	 bilprodusenten	 Volvo	 utvikler	 en	 førerløs	 trailer	

(Bentzrød	2016).		

Denne	 utviklingen	 kan	 få	 stor	 innvirkning	 på	 arbeidsmarkedet.	 Norges	 vanligste	 yrke	 er	

butikkmedarbeider,	med	over	182.000	sysselsatte	ved	utgangen	av	2014.	Sjåfører	kommer	

et	stykke	lenger	ned	på	lista,	men	er	fremdeles	et	vanlig	yrke.	Slår	man	sammen	lastebil-	og	

trailersjåfører	med	buss-	og	trikkeførere,	er	det	over	42.000	av	dem	til	sammen	(SSB	2015).	

Dersom	dagens	 spådommer	 slår	 til,	 og	 så	 lenge	 ikke	andre	 forhold,	 for	eksempel	 juridiske	

spørsmål,	setter	en	stopper	for	utviklingen,	er	det	kun	få	år	igjen	til	begge	disse	yrkene	kan	

være	overflødige,	eller	i	hvert	fall	behovet	sterkt	redusert.		

Teknologien	som	utfyller	(komplementerer)	arbeidskraften	

Langt	 mer	 vanlig	 enn	 at	 teknologien	 fullstendig	 overtar	 en	 jobb,	 er	 det	 at	 teknologi	 gjør	

arbeidstakeren	mer	effektiv,	slik	at	han	eller	hun	kan	nå	over	flere	arbeidsoppgaver	i	 løpet	

av	 en	 dag,	 eller	 utrette	 mer	 enn	 han	 eller	 hun	 kunne	 tidligere.	 Dette	 kaller	 vi	 den	

komplementære	virkningen	av	teknologisk	utvikling.	

Et	 klassisk	 eksempel	 er	 en	 budbilsjåfør	 som	 utstyres	med	 GPS	 og	 en	 foreslått	 rute	 fra	 et	

ruteplanleggingsverktøy.	Sjåføren	kjører	sjeldnere	feil,	og	når	dermed	ut	til	 flere	adresser	 i	

løpet	av	arbeidsdagen.	Et	annet	eksempel	er	dagens	bygningsarbeidere	og	snekkere.	For	en	

snekker	fra	1918	vil	nok	snekkere	anno	2018	se	ut	som	cyborger,	der	de	kommer	med	sine	

spikerpistoler	 og	 sine	 preproduserte	 bygningsmoduler.	 Et	 annet	 eksempel	 er	 en	 lege	 eller	

sykepleier	som	har	med	en	håndholdt	enhet	med	et	datasystem	med	kunstig	intelligens,	for	

eksempel	IBMs	Watson,	som	kan	komme	med	forslag	til	diagnose.	

Nå	kan	man	selvsagt	si	at	dersom	mengden	arbeid	som	skal	utføres	i	en	bransje	er	endelig,	

vil	også	den	økte	produktiviteten	til	disse	arbeiderne	føre	til	at	andre	arbeidere	fortrenges,	

og	at	den	komplementære	effekten	derfor	også	har	elementer	av	substitusjon	i	seg	–	enklere	

sagt:	Når	hver	snekker	får	gjort	mer,	trengs	færre	snekkere	for	å	bygge	et	hus	(eller	et	gitt	

antall	hus	og	bygninger).	
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Men	gitt	 at	 de	overflødige	 arbeiderne	enten	 finner	 seg	 arbeid	 i	 en	 annen	næring,	 eller	 at	

etterspørselen	etter	produkter	 i	 dette	markedet	øker	 i	 takt	med	produktivitetsutviklingen,	

kan	 også	 den	 enkelte	 –	 og	 nå	 mer	 produktive	 –	 arbeideren	 få	 ta	 del	 i	 den	 økte	

verdiskapningen	gjennom	høyere	lønn,	fordi	hans	eller	hennes	arbeidsinnsats	blir	mer	verdt	

for	arbeidsgiver.	

Teknologien	som	forenkler	arbeidsoppgavene	

Den	 tredje	 effekten	 –	 forenkling	 –	 har	 en	 litt	 annen	 virkning	 på	 arbeidsmarkedet.	 Når	

teknologien	forenkler	arbeidet,	slik	at	«hvem	som	helst»	kan	greie	det,	selv	uten	utdanning	

eller	erfaring,	åpner	det	opp	for	et	negativt	lønnspress.	Det	blir	rett	og	slett	flere	om	beinet.	

Aller	 størst	 blir	 dette	 presset	 dersom	 den	 teknologiske	 utviklingen	 kombineres	 med	

muligheten	for	global	produksjon.	Dermed	kan	produksjonen	flyttes	fra	land	til	land	på	jakt	

etter	stadig	rimeligere	arbeidskraft.		

En	av	industriene	som	har	vært	på	en	slik	reise,	er	tekstilindustrien.	Fra	å	være	en	oppgave	

for	skreddere	eller	husmødre	med	lang	trening	i	å	sy,	er	produksjon	av	klær	blitt	så	enkelt	at	

det	 trengs	 liten	eller	 ingen	 forkunnskap	 for	å	 jobbe	 i	 klesfabrikk.	Denne	 industrien	har	 for	

øvrig	høstet	sterk	kritikk	blant	annet	for	arbeidernes	arbeidsforhold.	Nå	ser	vi	konturene	av	

at	 teknologien	 i	 klesindustrien	 beveger	 seg	 over	 fra	 forenkling	 til	 substitusjon	 av	

arbeidskraften	 –	 selv	 om	 det	 å	 sy	 klær	med	 symaskin	 er	 blant	 oppgavene	 som	 faktisk	 er	

vanskelige	å	automatisere.	De	tøffe	arbeidsvilkårene	for	tekstilarbeiderne	kan	derfor	komme	

til	å	forsvinne,	men	det	samme	kan	jobbene	deres.	

Et	 annet	 eksempel	 på	 et	 marked	 hvor	 forenkling	 har	 dominert,	 er	 produksjon	 av	 aviser.	

Tidligere	var	dette	en	komplisert	og	tidkrevende	jobb,	som	krevde	kompetanse	fra	grafikere	

og	trykkeriarbeidere.	Nå	gjør	journalistene	i	stor	grad	hele	jobben	med	publisering	selv.	Og	

ikke	bare	det:	Å	publisere	noe	slik	at	hele	verden	kan	lese,	se	eller	høre	det	er	nå	så	enkelt	at	

hvem	 som	 helst	 kan	 publisere	 hva	 som	 helst	 til	 hele	 verden	 i	 løpet	 av	 sekunder.	 Alle	

mennesker	 med	 en	 smarttelefon	 kan	 nå	 bli	 sin	 egen	 journalist,	 redaktør	 og	 sitt	 eget	

mediehus.	Det	er	kanskje	ikke	rart	at	lønns-	og	kostnadspresset	er	stort	i	mediebransjen.	
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Indirekte	effekter	–	økonomien	og	arbeidslivet	tilpasser	seg	

I	 diskusjonen	 om	 teknologiens	 virkning	 på	 arbeids-	 og	 næringslivet,	 og	 på	 samfunnet	

generelt,	 er	 det	 ikke	 egentlig	 teknologiens	direkte	 effekter	 på	 arbeidsplassene	 som	er	 det	

mest	 interessante,	men	hva	som	skjer	 i	neste	runde.	Hvordan	endres	etterspørselen,	både	

etter	 eksisterende	 varer	 og	 tjenester,	 og	 etter	 helt	 nye	 varer	 og	 tjenester?	Dette	 vil	 igjen	

avgjøre	hvordan	arbeidsmarkedet	som	helhet	utvikler	seg.	

Som	 jeg	 har	 vært	 inne	 på	 tidligere:	 Økt	 produktivitet	 kan	 også	 gi	 økt	 etterspørsel.	 Når	

produktiviteten	øker,	kan	det	føre	til	at	kjøpekraften	øker.	Det	kan	skje	gjennom	at	varer	og	

tjenester	 blir	 billigere,	 slik	 at	 det	 blir	mer	 penger	 igjen	 til	 å	 kjøpe	 andre	 ting,	 etter	 at	 de	

opprinnelige	behovene	er	dekket.	Det	 kan	også	 skje	gjennom	at	 lønningene	øker	 sammen	

med	produktivitetsveksten,	noe	som	historisk	sett	ofte	(men	ikke	alltid)	har	vært	tilfellet.	

Økt	kjøpekraft	 fører	 til	økt	etterspørsel	etter	både	eksisterende	og	nye	varer	og	 tjenester.	

Dermed	oppstår	nye	jobber	for	å	møte	denne	etterspørselen.	Noah	Smith	(2018)	formulerer	

det	 slik	 i	 en	 Bloomberg-artikkel	 hvor	 han	 går	 gjennom	 flere	 av	 de	 nyeste	 studiene	 av	

roboters	påvirkning	på	arbeidsmarkedet:	«Only	 if	 the	human	race	 runs	out	of	new	desires	

will	the	robots	take	our	jobs.»	Han	mener	at	flere	studier	understøtter	teorien	om	at	selv	om	

etterspørselen	 i	hver	enkelt	 industri	 ikke	alltid	vokser	 like	raskt	som	produktivitetsveksten,	

så	tas	dette	igjen	ved	at	etterspørselen	øker	i	andre	industrier.	

Et	eksempel	er	den	sterke	økningen	i	antallet	norske	dyrepleiere.	Dette	er	et	tydelig	signal	

på	at	stadig	flere	kan,	og	ønsker,	å	bruke	mer	penger	på	kjæledyrene	sine	(Fölster	2018),	noe	

som	igjen,	etter	alt	å	dømme,	skyldes	den	generelle	velstandsveksten.	

Fremveksten	av	tjenestesektoren	

Ser	vi	på	de	lange	linjene,	er	den	kanskje	viktigste	trenden	at	etterspørselen	og	forbruket	har	

dreiet	 fra	 først	 og	 fremst	 fysiske	 goder,	 til	 tjenester	 og	 andre	 immaterielle	 goder.	 Dette	

henger	sammen	med	den	historiske	utviklingen	av	velstand:	 I	 førindustriell	 tid	handlet	det	

for	 de	brede	 lag	 av	befolkningen	om	å	dekke	de	 grunnleggende	behovene	 for	 å	overleve:	

mat,	 klær	 og	 tak	 over	 hodet.	 Når	 velstanden	 øker,	 fortsetter	 etterspørselen	 etter	 fysiske	

goder	 å	øke	en	 stund:	mer	og	bedre	mat,	 flere	 klær,	 større	og	bedre	hus,	 flere	 ting.	Men	
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etter	 hvert	 blir	 etterspørselen	 etter	 i	 hvert	 fall	 en	 del	 grunnleggende	 materielle	 goder	

«mettet»,	 mens	 etterspørselen	 etter	 tjenester	 av	 alle	 slag	 øker:	 utdanning,	 helse-	 og	

omsorgstjenester,	vedlikehold	av	alle	tingene	(for	eksempel	oppussing),	finansielle	tjenester,	

kultur-	 og	 underholdningstjenester	 og	 så	 videre.	 Økningen	 i	 etterspørsel	 etter	 tjenester	

handler	også	om	arbeidsdeling	og	spesialisering:	Vi	konsentrerer	oss	i	større	grad	om	det	vi	

relativt	sett	er	gode	til,	og	betaler	heller	andre	for	å	utføre	det	de	kan	gjøre	mer	effektivt.	

Dermed	endrer	også	næringssammensetningen	seg.	Primærnæringene	 (jordbruk,	 skogbruk	

og	fiske)	utgjør	i	dag	for	eksempel	bare	knappe	tre	prosent	av	de	sysselsatte,	mot	12	prosent	

så	sent	som	i	1970.	Sekundærnæringenes	andel	av	sysselsettingen	i	Norge	har	gått	ned	fra	

28	til	om	lag	20	prosent	i	perioden	fra	1970	til	i	dag.	Nedgangen	har	i	all	hovedsak	skjedd	i	

industrien.	Tjenesteytende	næringer	utgjør	i	dag	derimot	hele	78	prosent	av	sysselsettingen,	

mot	56	prosent	i	1970	(SSB	2017).	

Denne	endringen	betyr	 ikke	automatisk	at	vi	har	hatt	et	«fall»	 i	 industrien	og	en	«vekst»	 i	

tjenestenæringene.	Deler	av	endringene	handler	også	om	nye	måter	å	organisere	bedriftene	

på.	 For	eksempel	 er	oppgaver	 som	 tidligere	ble	utført	 av	ansatte	 i	 en	 industribedrift,	 som	

vasketjenester,	 regnskapstjenester	 og	 så	 videre,	 blitt	 «outsourcet»	 til	 tjenesteytende	

bedrifter	(Farsethås	2008).	

Hva	om	arbeidskraft	ikke	er	en	knapp	ressurs?	

Nye	jobber	oppstår	så	lenge	det	finnes	et	udekket	behov	som	noen	er	villige	til	å	betale	for	å	

få	 dekket,	 og	 noen	 andre	 oppdager	 dette	 behovet	 og	 er	 villige	 til	 å	 dekke	 det.	 Det	 er	

imidlertid	flere	ting	som	kan	hindre	at	produktivitetsveksten	slår	over	i	jobbvekst.	En	av	dem	

er	dersom	de	økte	inntektene	som	følger	av	produktivitetsveksten	ikke	fordeles	bredt,	men	

bare	kommer	noen	 få	 til	 gode	–	og	at	disse	velger	å	bruke	pengene	på	 investeringer	eller	

konsum	som	krever	lite	menneskelig	arbeidsinnsats.	

Dersom	det	 ikke	 skapes	 nok	 nye	 jobber,	 kan	 det	 i	 ytterste	 konsekvens	 føre	 til	 at	 det	 ikke	

lenger	 blir	 knapphet	 på	 arbeidskraft.	 At	 arbeidskraft,	 i	 det	 store	og	det	 hele,	 er	 en	 knapp	

ressurs,	er	et	viktig	premiss	for	hele	måten	vår	økonomi	fungerer	på	(se	f.eks.	Autor	2015).	I	

det	 frie	 arbeidsmarkedet	 kan	man	 velge	 utdanning	 og	 arbeid	 basert	 på	 forventninger	 om	

hvordan	dette	vil	kaste	av	seg.	Er	det	mangel	på	arbeidskraft	i	ett	yrke	eller	med	en	bestemt	
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type	kunnskap,	vil	betalingen	for	å	velge	dette	yrket	øke,	og	slik	over	tid	tiltrekke	seg	flere	

mennesker.	 Hvis	 produktiviteten	 for	 en	 type	 arbeid	 øker,	 kan	 de	 som	 har	 dette	 arbeidet	

potensielt	 kreve	 tilsvarende	 kompensasjon.	 Men	 dersom	 produktiviteten	 øker	 uten	 at	

etterspørselen	øker	tilsvarende,	blir	det	«for	mange»	arbeidstakere	i	dette	yrket.	Spørsmålet	

blir	 da	 om	 de	 finner	 andre,	 nye	 jobber,	 enten	 i	 samme	 bransje,	 eller	 innenfor	 helt	 nye	

bransjer.	Hvis	 ikke,	kan	den	økte	produktiviteten	 føre	 til	at	det	blir	 større	konkurranse	om	

jobbene	i	denne	bransjen,	og	lønna	tvert	imot	gå	ned	–	mens	eierne	av	bedriftene	får	enda	

høyere	 inntekter,	 og	 forskjellene	 øker.	 Problemet	 er	 imidlertid	 i	 en	 helt	 annen	

størrelsesorden	dersom	dette	 ikke	bare	 gjelder	 én	bransje,	men	 generelt.	Da	 finnes	 ingen	

annen	 bransje	 som	 kan	 absorbere	 de	 overflødige	 arbeidstakerne,	 og	 konkurransen	 om	

jobbene	og	det	negative	lønnspresset	vil	bre	seg	i	hele	økonomien.	

Dette	er	imidlertid	et	svært	pessimistisk	bilde.	Negativt	lønnspress	og	store	forskjeller	er	ikke	

et	 nødvendig	 utfall,	 men	 et	 mulig	 utfall.	 Om	 vi	 ser	 på	 historien,	 har	 det	 jo	 vist	 seg	 at	

produktivitetsveksten	 i	 stort	 har	 kommet	 oss	 alle	 til	 gode.	 Forbedringene	 har	 ikke	

nødvendigvis	 alltid	 vært	 jevnt	 fordelt	 verken	 geografisk	 eller	 i	 tid,	men	 i	 sum	har	 de	 aller	

fleste	mennesker	i	verden	økt	sin	levestandard	betraktelig,	enten	man	ser	på	tiden	siden	den	

industrielle	revolusjonen,	eller	om	man	ser	på	de	siste	tiårene.	

Det	 finnes	 også	 sterke	 trender	 som	 vil	 trekke	 i	 motsatt	 retning	 av	 massearbeidsledighet,	

altså	mot	 at	 arbeidskraften	 tvert	 imot	 blir	 stadig	 knappere.	 Den	 demografiske	 utviklingen	

kan	 tvert	 imot	 gjøre	 at	mangel	 på	 arbeidskraft	 blir	 et	 større	 problem	 enn	 overskudd.	 Jeg	

kommer	tilbake	til	dette	senere	i	rapporten.	

Hvilke	jobber	vil	robotene	overta,	og	hvilke	nye	jobber	skapes?	

Mange	har	forsøkt	å	spå	hvilke	yrker	eller	oppgaver	som	vil	automatiseres	bort	i	tiden	som	

kommer.	 Spådommene	spriker	dramatisk.	De	 tre	mest	 siterte	 studiene	om	automatisering	

av	arbeidsplasser,	alle	utført	av	fremstående	analytikere,	anslår	at	hhv	9	%,	15	%	eller	47	%	

av	jobbene	vil	automatiseres	de	neste	tiårene	(Winick	2018).		

Det	høyeste	anslaget	stammer	fra	artikkelen	til	Frey	og	Osborne	(2013)	nevnt	tidligere.	Der	

er	konklusjonen	at	47	prosent	av	alle	ansatte	 i	USA	 jobber	 i	yrker	med	høy	risiko	 (over	70	

prosents	sannsynlighet)	for	å	bli	automatisert	i	løpet	av	et	par	tiår.	Spådommene	baserer	seg	
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ikke	på	fremtidige	oppfinnelser,	men	på	at	allerede	eksisterende	teknologi	tas	i	bruk	i	større	

grad	og	på	flere	områder.		

Norske	 og	 finske	 forskere	 presenterte	 i	 2015	 en	 oppfølgingsstudie,	 hvor	 de	 fant	 at	

tilsvarende	tall	 for	Norge	og	Finland	var	henholdsvis	33	og	35	prosent	(Ekeland	mfl.	2015).	

Begge	studier	konkluderer	også	med	at	ansatte	med	lav	utdanning	og	i	yrker	med	lav	lønn	i	

større	grad	er	i	faresonen	enn	høyt	utdannede	i	høytlønte	yrker.	

Andre	har	i	større	grad	forsøkt	å	se	på	hvilke	arbeidsoppgaver	som	vil	bli	påvirket	av	den	nye	

teknologien,	i	stedet	for	hele	yrker.	Ifølge	en	McKinsey-rapport	fra	januar	2017	vil	riktignok	

60-70	prosent	av	 jobbene	 få	et	betydelig	 innslag	av	automatisering.	Men	mindre	enn	 fem	

prosent	av	jobbene	vil	bli	helt	automatisert	bort	(McKinsey	Global	Institute	2017).	I	en	annen	

og	 nyere	McKinsey-studie	 fra	 oktober	 2017,	 som	 omhandler	 nordeuropeiske	 land	 som	 er	

såkalte	 «digital	 frontrunners»	 (herunder	 Norge,	 Sverige	 og	 Danmark),	 tegnes	 et	 lignende	

bilde:	En	stor	del	av	jobbene	blir	berørt,	men	et	mindretall	blir	helt	overflødige.	Den	digitale	

teknologien	forventes	også	å	skape	flere	jobber	enn	den	utraderer,	uten	at	lønnsnivået	må	

ofres.	 Men	 en	 forutsetning	 er	 at	 arbeidstakerne	 greier	 å	 tilpasse	 seg	 de	 nye	 kravene	 til	

kompetanse	som	trengs	i	en	enda	mer	digital	økonomi	(McKinsey	&	Company	2017).	

I	samme	kategori	finner	vi	en	studie	fra	OECD	fra	2016,	som	konkluderer	med	at	om	lag	ni	

prosent	av	jobbene	i	OECD-området	kan	automatiseres	bort,	altså	et	langt	mindre	dramatisk	

anslag	enn	Osborne	og	Frey	(Arntz	mfl.	2016).	Men	denne	studien	er	blitt	kritisert	på	å	legge	

for	 stor	 vekt	 på	 hvordan	 arbeidsoppgavene	 utføres	 i	 dag,	 og	 mindre	 på	 hvordan	 de	 kan	

utføres	dersom	de	overtas	av	maskiner,	slik	at	risikoen	for	jobbtap	gjennom	automatisering	

undervurderes	(se	f.eks.	Fölster	2018	s.	9).	

En	annen	 innfallsvinkel	er	å	 se	bakover	 i	 stedet	 for	 fremover.	Hva	om	man	heller	antar	at	

digitalisering	 og	 automatisering	 allerede	 er	 godt	 i	 gang	 med	 å	 endre	 arbeidsmarkedet?	 I	

perioden	2000-2015	lå	årlig	brutto	jobbnedlegging	og	brutto	jobbskaping	 i	Norge	begge	på	

mellom	10	og	15	prosent	(noe	avtagende	i	perioden).	Dette	gjelder	alle	jobber	generelt,	ikke	

bare	de	som	oppstår	eller	forsvinner	på	grunn	av	ny	teknologi	(Salvanes	2017).	

En	 rapport	 utarbeidet	 for	 NHO	 av	 Stefan	 Fölster	 ved	 det	 svenske	 Reforminstitutet	 har	

forsøkt	å	undersøke	nærmere	hvilke	jobber	som	forsvinner	og	hvilke	som	oppstår	i	Norge	i	
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kjølvannet	av	den	digitale	revolusjonen.	Den	tar	utgangspunkt	i	empiriske	data	for	perioden	

2009-2014	 (som	 er	 siste	 år	 de	 har	 gode	 data	 for).	 Rapporten	 anslår	 at	 8,5-9	 prosent	 av	

jobbene	 i	Norge	 forsvant	 i	denne	 femårsperioden	som	følge	av	automatisering.	Rapporten	

estimerer	 at	 dette	 tilsvarer	 at	 34-36	 prosent	 av	 jobbene	 vil	 forsvinne	 i	 en	 20-årsperiode,	

altså	ikke	ulikt	resultatene	fra	den	norske	varianten	av	Osborne/Frey-studien	(Fölster	2018).	

Men	 Fölsters	 rapport	 tar	 også	med	den	 andre	 siden	 av	 ligningen,	 nemlig	 hvor	mange	nye	

jobber	som	oppstår,	både	som	en	følge	av	nye	digitale	løsninger,	som	følge	av	inntektsvekst,	

samt	sysselsetting	som	springer	ut	av	den	underliggende	trendveksten,	som	i	Norge	handler	

spesielt	om	olje-	og	gassnæringens	gode	tider	i	perioden	2009-2014.	I	sum	gir	dette	en	vekst	

i	sysselsetting	på	5,6	%.	

Det	 viser	 seg	 imidlertid	 at	 om	 man	 tar	 bort	 	 effekten	 fra	 den	 sterke	 veksten	 i	 olje-	 og	

gassnæringen,	kommer	sysselsettingen	bare	så	vidt	ut	 i	pluss	med	0,6	prosent,	noe	som	er	

lavere	enn	veksten	i	befolkningen	i	arbeidsfør	alder.	

Bruker	man	dette	som	grunnlag	for	å	fremskrive	utviklingen	over	de	neste	20	årene,	ser	man	

at	 det	 oppstår	 et	 gap	 mellom	 befolkningsveksten	 og	 antall	 nye	 jobber,	 altså	 blir	 det	 i	

realiteten	for	få	jobber,	se	Figur	1.	

	 	

Projected Norwegian employment growth

Figur	1:	Vekst	i	sysselsetting	neste	20	år	(fremskrivning)	

Kilde:	Fölster	(2018)	
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Men	det	er	ikke	nødt	til	å	gå	slik.	Tvert	imot	er	det	sannsynligvis	et	langt	større	potensial	for	

jobbvekst	 basert	 på	digital	 teknologi	 i	Norge	enn	hva	denne	 fremskrivningen	 viser,	mener	

Fölster.	Dels	kan	den	digitale	veksten	ha	vært	hemmet	av	at	olje-	og	gassnæringen	har	lagt	

beslag	på	ressurser	og	kompetanse.	Og	dels	kan	det	være	behov	for	reformer	 i	Norge,	slik	

man	har	gjennomført	i	andre	land	som	lykkes	med	å	få	opp	sysselsettingen	–	som	Sverige	og	

Tyskland.	

Hvilke	nye	jobber	vil	oppstå	i	tiden	fremover?	Det	er	selvsagt	helt	umulig	å	spå	hva	som	vil	

skje	 langt	 frem	 i	 tid,	men	basert	på	Fölsters	 rapport,	 kan	vi	 trekke	 frem	noen	eksempler	 i	

ulike	kategorier:	

For	det	 første	vil	det	oppstå	en	 rekke	 jobber	som	handler	direkte	om	å	skape	nye	digitale	

løsninger.	 Til	 dette	 trengs	 det	 åpenbart	 IT-ingeniører	 av	 alle	 slag.	 Men	 for	 å	 utvikle	 nye	

systemer	trengs	mye	mer	enn	programmeringskompetanse,	og	dette	vil	bli	 langt	tydeligere	

når	 innslaget	 av	 kunstig	 intelligens	 og	 automatisering	 øker	 også	 i	 selve	 systemutviklingen.	

Bare	 tenk	 på	 alt	 det	 kreative	 arbeidet	 som	 skal	 til	 for	 å	 utvikle	 et	 godt	 dataspill:	

Historiefortellere,	 tegnere,	designere,	psykologer	og	mange	 flere.	Og	det	gjelder	 ikke	bare	

spill,	 det	 gjelder	 også	 de	 fleste	 andre	 systemer.	 Nye	 systemer,	 som	 for	 eksempel	 er	

stemmestyrte,	 krever	en	helt	annen	 forståelse	 for	hvordan	mennesker	agerer	enn	de	 som	

benytter	visuelle	brukergrensesnitt.	

Deretter	 følger	 jobbene	som	er	en	konsekvens	av	alle	de	nye	systemene	som	utvikles.	Her	

finnes	det	yrker	på	alle	deler	av	kompetanseskalaen:	Fra	dataanalytikeren	som	jobber	med	å	

skape	mening	av	de	enorme	datamengdene	som	samles	inn,	via	rådgiverne	som	må	hjelpe	

millioner	av	middelmådige	IKT-brukere	for	å	få	teknologien	og	løsningene	til	å	fungere	slik	de	

er	 ment,	 til	 sjåførene	 som	 (i	 hvert	 fall	 enn	 så	 lenge)	 trengs	 for	 å	 frakte	 ut	 varer	 fra	

netthandelsplattformene	 til	 forbrukerne.	 Fölsters	 rapport	 peker	 også	 på	 at	 den	 økte	

kompleksiteten	som	systemene	fører	til,	 i	seg	selv	genererer	nye	jobber.	For	eksempel	kan	

man	med	nye	systemer	håndtere	langt	flere	produktvarianter,	noe	som	igjen	krever	mer	av	

markedsføringsavdelingen,	av	serviceavdelingen	og	så	videre.	Men	kompleksiteten	kan	også	

rett	og	slett	handle	om	at	alle	ledere	og	mellomledere	må	bruke	mer	tid	på	rapportering	og	

dokumentasjon	i	diverse	systemer,	for	eksempel	fordi	myndighetene	får	teknisk	mulighet	til	

å	stille	helt	andre	krav	enn	tidligere.	Dette	øker	behovet	både	for	ledere	og	administratorer	
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av	alle	 slag,	og	av	 saksbehandlere	både	 i	 næringslivet	og	 forvaltningen.	Dessverre	 kan	det	

samtidig	 være	 i	 strid	 med	 ønsket	 om,	 og	 troen	 på,	 teknologiens	 produktivitetsøkende	

egenskaper.	

En	annen	kilde	til	jobbvekst	er	økte	inntekter	og	lavere	kostnader	for	varer	og	tjenester,	altså	

det	 typiske	 personlige	 forbruket.	 Noen	 gode	 eksempler	 fra	 de	 siste	 årene	 er	 veksten	 i	

personlige	trenere	og	dyrepleiere,	som	vi	kan	anta	skyldes	en	generell	velstandsvekst.	Eller	

salget	 av	 private	 underholdningskonsoller	 og	 forbrukerelektronikk	 av	 alle	 slag,	 som	 vi	 kan	

anta	at	skyldes	at	prisen	på	det	meste	av	slikt	utstyr	har	falt	kraftig.	

Til	 slutt	 kan	 vi	 ta	 med	 forventet	 vekst	 i	 den	 svært	 brede	 kategorien	 av	 offentlig,	

arbeidsintensiv	 tjenesteyting.	 Dette	 gjelder	 blant	 annet	 lærere	 og	 barnehagepedagoger,	

samt	en	rekke	helse-	og	omsorgsrelaterte	yrker.	En	utfordring	på	dette	området	er	imidlertid	

at	 behovet	 og	 etterspørselen	 reelt	 sett	 kan	 bli	 større	 enn	 hva	 vi	 har	 råd	 til	 å	 betale	 over	

offentlige	 budsjetter,	 som	 vil	 være	 presset.	 Spørsmålet	 er	 da	 om	 dette	 forblir	 et	 udekket	

behov,	og	et	uforløst	potensial	for	flere	jobber,	eller	om	det	vil	bli	vanligere	å	betale	mer	i	

egenandeler	eller	annen	privat	finansiering	for	en	del	tjenester.	Dette	kan	i	så	fall	føre	til	økt	

etterspørsel	og	dermed	økt	sysselsetting,	men	også	et	mer	ulikt	 tilbud	til	 innbyggerne	enn	

når	staten	i	all	hovedsak	har	finansieringsansvaret.	Jeg	kommer	tilbake	til	forholdet	mellom	

ny	teknologi	og	offentlig	sektor	i	et	senere	kapittel.	

Det	store	spørsmålet	er	 likevel	om	det,	 i	 sum,	vil	 skapes	minst	 like	mange	nye	 jobber	som	

det	forsvinner	når	produktiviteten	øker	som	følge	av	ny	teknologi.	

Fölster	 mener	 altså	 at	 det	 kan	 skje,	 i	 hvert	 fall	 om	 man	 gjør	 nødvendige	 tilpasninger.	

Analyseselskapet	Gartner	er	enda	mer	optimistisk,	og	mener	at	allerede	om	to	år	–	i	2020	–	

vil	 kunstig	 intelligens	 skape	 flere	 arbeidsplasser	 enn	 teknologien	 fortrenger	 (se	 f.eks.	

Lekanger	 2017).	 Analyseselskapet	 vektlegger	 også	 hvordan	 kunstig	 og	 menneskelig	

intelligens	kan	utfylle	hverandre	i	allerede	eksisterende	yrker,	altså	den	komplementerende	

effekten	av	teknologien.	

Økonomene	 David	 Autor	 og	 Anna	 Salomons	 har	 i	 en	 ny	 artikkel	 studert	 den	 empiriske	

sammenhengen	mellom	produktivitetsvekst	og	endring	i	sysselsetting		i	19	land	over	en	35-

årsperiode.	 De	 finner	 klare	 bevis	 på	 at	 produktivitetsvekst	 i	 sum	øker	 sysselsettingen.	 Ser	
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man	på	den	enkelte	industri,	finner	de	riktignok	at	i	industrier	hvor	arbeidernes	produktivitet	

øker,	 så	 faller	 sysselsettingen	 (men	 ikke	 like	mye	 som	produktiviteten	 vokser).	Men	dette	

veies	 opp	 av	 økt	 sysselsetting	 i	 andre	 bransjer.	 Autor	 og	 Salomons	 viser	 også	 at	 selv	 om	

effektene	svinger	over	tid,	er	det	ikke	noen	konsistent	trend.	Nettoeffekten	for	sysselsetting	

av	produktivitetsvekst	var	riktignok	negativ	på	2000-tallet,	men	den	har	igjen	økt	etter	2010.	

Ifølge	Autor	og	Salomons	er	det	derfor	foreløpig	ikke	noe	som	tyder	på	at	det	er	annerledes	

denne	gangen	(Autor	og	Salomons	2017).	

Men	 et	 viktig	 apropos	 til	 denne	 studien,	 som	 fremmes	 i	 Fölsters	 rapport,	 er	 at	 den	 ikke	

egentlig	 viser	 følgene	 av	 produktivitetsvekst	 alene.	 Den	 viser	 følgene	 av	 summen	 av	

produktivitetsvekst	og	den	politikken	som	føres	 for	å	 	holde	sysselsettingen	oppe	eller	øke	

den.	 Men	 det	 begge	 rapportene	 viser,	 er	 at	 det	 ikke	 behøver	 å	 være	 slik	 at	

produktivitetsvekst	 gir	 lavere	 sysselsetting.	 Gitt	 at	 vi	 sørger	 for	 gode	 betingelser	 kan	 vi	

opprettholde	vekst	i	både	produktivitet	og	sysselsetting,	noe	som	er	gode	nyheter	både	for	å	

holde	levestandarden	høy	og	ulikheten	lav.		

Work	on	demand	–	blir	alle	freelancere	i	delingsøkonomien?	

Et	spørsmål	som	ofte	stilles	 i	sammenheng	med	ny,	digital	teknologi,	er	om	fast	ansettelse	

slik	vi	kjenner	det	i	dag	vil	bli	mindre	vanlig,	og	at	koblingen	mellom	arbeidstaker	og	bedrift	

blir	løsere,	og	i	større	grad	basert	på	at	bedriftene	henter	inn	akkurat	den	arbeidskraften	de	

trenger,	 når	 de	 trenger	 den.	 Noen	 vektlegger	 de	 positive	 sidene	 ved	 dette:	 Stadig	 flere	

ønsker	friheten	til	å	styre	livet	sitt	selv	og	være	mindre	avhengig	av	én	bestemt	arbeidsgiver.	

Andre	er	mer	opptatt	av	de	uheldige	sidene:	Flere	blir	presset	 til	å	 ta	korte	oppdrag,	med	

usikkerhet	både	for	arbeidssituasjon	og	inntekt,	altså	en	løsarbeidertilværelse,	som	igjen	kan	

få	konsekvenser	for	muligheten	til	å	etablere	seg	med	bolig	og	familie.	

Bakgrunnen	for	diskusjonen	er	de	nye,	digitale	 løsningene	som	gjør	det	mulig	å	organisere	

arbeidet	og	koble	tilbud	og	etterspørsel	sammen	på	andre	måter	enn	før.	Mange	refererer	til	

dette	 som	 delingsøkonomien.	 Dette	må	 imidlertid	 ikke	 forveksles	med	 at	 noen	 deler	 noe	

gratis.	(Se	for	eksempel	diskusjonen	om	nye	forretningsmodeller	tidligere	i	rapporten,	hvor	

open	source-modellen	diskuteres	–	det	er	en	forretningsmodell	som	baserer	seg	på	å	faktisk	

dele	noen	av	 resultatene	av	arbeidet	 sitt	gratis.)	Delingsøkonomien	 innebærer	at	 individer	

(eller	 mindre	 eller	 større	 organisasjoner)	 kan	 stille	 sine	 tjenester,	 eiendeler	 eller	 andre	
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ressurser	til	disposisjon	mot	betaling,	og	at	kundene	kan	søke	opp	det	de	trenger	blant	de	

mange	tilbyderne.	Dette	betyr	riktignok	at	flere	kan	dele	på	ressursene.	Ta	noen	eksempler:	

Bilutleietjenesten	Nabobil	betyr	at	flere	kan	disponere	samme	bil,	og	slik	dele	på	kostnadene	

ved	å	eie	bilen.	Boligutleietjenesten	Airbnb	gjør	det	mulig	for	privatpersoner	å	leie	ut	boligen	

sin	på	en	enkel	måte.	På	plattformen	Upwork	kan	frilansere	og	selvstendig	næringsdrivende	

tilby	sine	tjenester	på	timesbasis	til	kunder	over	hele	kloden.	

Å	 leie	 ut	 huset,	 bilen	 eller	 tingene	 dine	 er	 ikke	 noe	 nytt,	 men	 det	 nye	 er	 de	 digitale,	

nettbaserte	plattformene	som	gjør	det	enkelt	både	for	den	som	tilbyr	og	den	som	etterspør	

noe.	Mange	foretrekker	derfor	begrepet	plattformøkonomi	fremfor	delingsøkonomi.	

Fordelene	ved	de	nye	plattformene	er	mange:	Individer	(eller	bedrifter)	kan	enkelt	generere	

inntekter	 fra	 eiendeler,	 kompetanse	 eller	 ressurser	 de	 rår	 over.	 De	 som	 trenger	 noe,	 kan	

enkelt	søke	seg	frem	til	akkurat	det	de	er	ute	etter.	For	samfunnet	betyr	det	både	at	tilbud	

og	etterspørsel	kan	møtes,	og	at	ledig	kapasitet	utnyttes.	

Men	 plattformene	 har	 også	 sine	 svakheter.	 For	 samfunnet	 kan	 det	 være	 et	 problem	 at	

plattformene	 ikke	 følger	 de	 samme	 spillereglene	 som	bedriftene	de	 konkurrerer	med.	 For	

eksempel	har	det	vært	mange	spørsmål	knyttet	til	beskatning.	For	det	første	har	mange	av	

de	som	tilbyr	utleie	og	tjenester	gjennom	plattformene	vært	mindre	flinke	til	å	betale	skatt	

av	omsetningen.	For	det	andre	er	det	mye	vanskeligere	å	holde	plattformene	ansvarlige	for	

slike	forhold,	siden	de	bare	peker	videre	på	den	enkelte	utleier	som	ansvarlig.	Plattformen	er	

bare	en	formidler	–	og	sin	egen	omsetning	skatter	de	gjerne	av	i	det	lavskattelandet	der	de	

er	registrert.		

For	den	enkelte	person	som	bruker	plattformene	til	å	tilby	sine	tjenester,	kan	det	også	være	

et	problem	at	de	 ikke	har	de	 samme	 rettighetene	 som	om	de	var	ansatt	 i	 et	 vanlig	 firma.	

Men	jo	større	gjennomslag	plattformen	har	fått	i	markedet,	jo	vanskeligere	kan	det	være	å	

faktisk	finne	en	«vanlig»	jobb	i	dette	markedet.	I	noen	tilfeller	kan	det	oppstå	et	press	om	å	

bli	selvstendig	og	leie	ut	sine	tjenester,	i	stedet	for	å	være	ansatt	på	normal	måte.	Dette	er	

imidlertid	 ikke	 et	 problem	 som	 er	 forbeholdt	 plattformøkonomien.	 Det	 er	 et	 velkjent	

problem	fra	andre	bransjer,	som	for	eksempel	transportbransjen,	hvor	mange	sjåfører	føler	

seg	 presset	 til	 å	 opprette	 eget	 firma	 i	 stedet	 for	 å	 bli	 ansatt,	 helt	 uten	 at	 noen	 digital	

plattform	er	inne	i	bildet.9	
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Så	 er	 spørsmålet:	 Hvor	 vanlig	 er	 det	 blitt	 å	 leve	 av	 å	 være	 freelancer	 eller	 selvstendig	

næringsdrivende	i	delingsøkonomien	i	Norge	i	dag?	Det	korte	svaret	er:	Ikke	veldig	vanlig.	I	

en	rapport	utarbeidet	av	Menon	Business	Economics	for	NHO	gjengis	tall	fra	Eurostat,	som	

viser	 at	 ca.	 syv	 prosent	 av	 sysselsatte	 i	 Norge	 var	 selvstendig	 næringsdrivende,	 blant	 de	

laveste	andelene	i	Europa.	Det	virker	heller	ikke	til	å	være	noen	sterk	trend	i	retning	av	mer	

selvstendighet.	Antallet	 enkeltpersonforetak	uten	 ansatte	har	 ligget	 stabilt	 over	 tid.	Antall	

freelancere	 er	 litt	mer	 komplisert	 å	 anslå,	 da	 det	 ikke	 finnes	 noe	 eget	 register	 for	 denne	

gruppen.	En	som	jobber	freelance,	vil	jobbe	oppdragsbasert	uten	noen	fast	eller	midlertidig	

stilling,	men	mottar	godtgjørelsen	som	lønn	fra	firmaet	han	eller	hun	utfører	arbeid	for.	NHO	

har	 anslått	 at	 det	 i	 Norge	 ved	 utgangen	 av	 2014	 var	 ca.	 150	 000	 selvstendig	

næringsdrivende,	og	ca.	100	000	freelancere	(Grünfeld	mfl.	2016).	

Heller	ikke	Fafo	ser	foreløpig	noen	trend	i	retning	av	en	økende	andel	selvstendige	i	Norge.	I	

rapporten	 Tilknytningsformer	 i	 norsk	 arbeidsliv	 fra	 2016	 går	 de	 gjennom	 de	 ulike	

tilknytningsformene	som	ikke	innebærer	fast	ansettelse.	Tradisjonell	utleie	av	arbeidstakere	

økte	jevnt	fra	1990-tallet,	med	en	kraftig	vekst	frem	mot	finanskrisen	i	2008,	for	deretter	å	

falle	noe	tilbake.	Antallet	midlertidig	ansatte	har	heller	 ikke	økt,	men	heller	gått	ned	siden	

midt	 på	 1990-tallet,	 for	 deretter	 å	 stabilisere	 seg.	 I	 sum	 finner	 Fafo	 at	 midlertidige	

ansettelser,	 utleie	 av	 arbeidskraft	 og	 selvstendig	 næringsdrivende/oppdragstakere	 utgjør	 i	

underkant	 av	 12	 prosent	 av	 alle	 sysselsatte,	 og	 at	 andelen	 var	 stabil	 i	 tidsrommet	 de	

undersøkte	(2009-2014)	(Nergaard	2016).	

Fast	ansettelse	er	med	andre	ord	fremdeles	helt	klart	normalen,	og	det	er	foreløpig	lite	som	

tyder	 på	 at	 dette	 er	 i	 endring.	 Dette	 kan	 ha	 flere	 årsaker,	 men	 hovedgrunnen	 er	

sannsynligvis	 at	 det	 fremdeles	 er	 fordeler	 både	 for	 arbeidstaker	 og	 arbeidsgiver	 ved	 fast	

ansettelse,	 og	 derfor	 fortsetter	 dette	 å	 være	 vanlig.	 Fast	 ansettelse	 er	 ikke	 noe	 som	 er	

funnet	 opp	 bare	 fordi	 det	 er	 fint	 for	 arbeidstakere.	 Vi	 har	 faste	 arbeidsforhold	 (og	

organisasjoner	generelt)	 fordi	de	senker	transaksjonskostnadene.	Å	ha	ansatte	 i	et	hierarki	

vil	 i	mange	 tilfeller	 fremdeles	 være	 konkurransedyktig.	 Forutsigbarhet	 og	mulighet	 til	 å	 ta	

vare	på	og	utvikle	 kompetanse	er	blant	 årsakene	 til	 dette.	Det	 er	 kanskje	 ikke	 viktig	 i	 alle	

bransjer,	og	noen	av	dem	vil	i	større	grad	preges	av	plattformøkonomien.	Men	foreløpig	ser	

det	ut	til	at	faste	ansettelser	og	normale	arbeidsforhold	holder	stand.	
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Gir	teknologisk	fremgang	økt	ulikhet?	

Det	er	altså	 flere	grunner	 til	 å	 være	optimistisk	med	 tanke	på	både	at	 sysselsettingen	kan	

opprettholdes,	og	at	forutsigbarheten	for	arbeidstakere	som	ønsker	det	kan	bevares.	Det	er	

likevel	mange	 spørsmål	knyttet	 til	 fordelingen	av	gevinsten	ved	produktivitetsveksten	 som	

skyldes	automatisering	og	digitalisering.	Hvem	sitter	igjen	med	overskuddet	som	skyldes	økt	

produktivitet?	 Dette	 er	 avhengig	 av	 en	 rekke	 usikre	 momenter,	 som	 hvor	 raskt	 eller	

langsomt	omstillingen	vil	gå,	og	hvilke	typer	nye	jobber	som	vil	oppstå.	Hvor	i	lønnshierarkiet	

befinner	de	seg?	Har	de	som	mister	jobben	til	en	robot	kompetansen	som	trengs	for	å	utføre	

en	av	de	nye	jobbene?	

Det	er	ikke	nødvendigvis	jevnt	fordelt	hvilke	jobber	som	forsvinner	og	hvilke	nye	jobber	som	

oppstår.	 Dermed	 er	 det	 heller	 ikke	 sikkert	 at	 fordelene	 og	 ulempene	 ved	 teknologisk	

fremgang	er	jevnt	fordelt	–	verken	geografisk	eller	mellom	mennesker	som	befinner	seg	på	

ulike	deler	av	inntektsskalaen.	

I	 utgangspunktet	 er	 det	 de	 lavt	 kvalifiserte	 arbeidstakere	 som	er	mest	 utsatt	 for	 negative	

effekter	av	automatisering.	Det	skyldes	at	det	ofte	er	de	som	utfører	jobbene	og	oppgavene	

som	i	størst	grad,	og	raskest,	kan	overtas	av	roboter.	Det	dreier	seg	i	stor	grad	om	oppgaver	

som	 utføres	 i	 strukturerte	 og	 forutsigbare	 omgivelser,	 og	 som	 er	 regelstyrte	 og	 dermed	

relativt	enkle	å	programmere.	

De	 siste	 årene	 er	 det	 likevel	 en	 del	 som	kan	 tyde	på	 at	 det	 ikke	 nødvendigvis	 er	 jobbene	

nederst	på	inntektsskalaen	som	forsvinner	i	størst	grad,	men	heller	jobbene	i	midten.	Flere	

økonomer	snakker	om	en	«uthuling	i	midten»	av	arbeidsmarkedet.	Det	er	imidlertid	ikke	slik	

at	dette	nødvendigvis	er	godt	nytt	for	de	lavtlønte:	Hvis	jobbene	i	midten	forsvinner,	vil	det	

også	 bli	 større	 konkurranse	 om	 de	 lavtlønte	 jobbene	med	 lave	 krav	 til	 kompetanse,	 fordi	

mange	av	de	som	tidligere	befant	seg	midt	på	inntektsskalaen,	vil	melde	seg	på	i	kampen	om	

de	nye,	men	lavere	betalte	jobbene.	

Basert	på	en	rangering	av	yrker	i	USA	ut	fra	kompetansen	(«skills»)	som	kreves,	viser	David	

Autor	(2014)	at	andelen	sysselsatte	øker	i	yrkene	som	krever	lavest	og	høyest	kompetanse,	

men	synker	i	yrkene	som	krever	middels	kompetanse,	se	figur	2.	
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Figur	2:	Endringer	i	sysselsetting	fordelt	på	kompetansenivåer	

	
									Kilde:		Autor	(2014)	

Autor	viser	også	hvordan	antallet	jobber	har	økt	i	yrker	som	gir	lav	eller	høy	lønn,	men	falt	i	

yrker	 som	gir	middels	 lønn,	 i	 16	 land	 i	 Europa	 (inkludert	Norge)	 i	 perioden	1993-2010,	 se	

figur	3.	
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of high-skill, high-wage occupations (those associated with abstract 
work) decelerated markedly in the 2000s, with no relative growth 
in the top two deciles of the occupational skill distribution during 
1999 through 2007, and only a modest recovery between 2007 and 
2012. Stated plainly, the U-shaped growth of occupational employ-
ment came increasingly to resemble a downward ramp in the 2000s. 

Chart 8 takes a closer look at this phenomenon by plotting the 
distribution of occupational employment changes among college-
educated (panel A) and noncollege (panel B) workers across the three 
broad occupational categories above: manual-intensive, routine-in-
tensive and abstract-intensive.30 

One would anticipate that a long-term rise in the college-educated 
workforce would eventually lead to a growth in college-educated 
workers in nontraditional occupations. This pattern is seen in the 

 Chart 7
Smoothed Employment Changes by Occupational  

Skill Percentile, 1979–2012 

0

.1

.2

10
0 

x 
C

ha
ng

e 
in

 E
m

pl
oy

m
en

t S
ha

re

0 20 40 60 80 100
Skill Percentile (Ranked by Occupation’s 1979 Mean Log Wage)

-.1

0

.1

.2

-.1

1979−89 1989−99 1999−2007 2007−12

Notes: Calculated using 1980, 1990 and 2000 Census IPUMS files; American Community Survey combined file 
2006–08, American Community Survey 2012. The chart plots changes in employment shares by 1980 occupational 
skill percentile rank using a locally weighted smoothing regression (bandwidth 0.8 with 100 observations), where 
skill percentiles are measured as the employment- weighted percentile rank of an occupation’s mean log wage in 
the Census IPUMS 1980 5 percent extract. Employment in each occupation is calculated using workers’ hours of 
annual labor supply times the Census sampling weights. Consistent occupation codes for Census years 1980, 1990, 
and 2000, and 2008 are from Autor and Dorn (2013).  



	 40	

Figur	3:	Endringer	i	andel	sysselsatte	i	yrker	med	lav,	middels	og	høy	lønn.	

	
			Kilde:		Autor	(2014)	

Dette	 har	 altså	 vært	 en	 trend	 over	 flere	 år.	 Men	 det	 betyr	 ikke	 at	 det	 nødvendigvis	 må	

fortsette	slik	fremover.	Bildet	er	dessuten	følsomt	for	hvilken	tidsepoke	man	undersøker.	For	

EU	 stemmer	 bildet	 med	 uthuling	 i	 midten	 ganske	 godt	 for	 perioden	 2008–2013,	 men	 i	

periodene	 før	 og	 etter,	 1998–2007	 og	 2013–2016,	 ble	 det	 skapt	 jobber	 med	 både	 lave,	

middels	 og	 høye	 lønninger.	 Om	man	 splitter	 opp	 på	 det	 enkelte	 land,	 varierer	mønsteret	

sterkt,	men	 for	 landene	som	har	hatt	sterkest	 jobbvekst,	 som	Tyskland,	Polen	og	USA,	har	

det	heller	vært	en	«oppgradering»	enn	en	«polarisering»,	dvs.	at	det	har	oppstått	flere	nye	

arbeidsplasser	i	relativt	høyt	lønnede	yrker,	se	figur	4	(Eurofund	2017).	
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Chart 3
Change in Occupational Employment Shares in Low-, Middle- 
and High-Wage Occupations in 16 EU Countries, 1993- 2010
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relative to middle-wage occupations over this 17-year period.16 The 
comparability of these occupational shifts across a large set of de-
veloped countries—the United States among them—makes it likely 
that a common set of forces contributes to these shared labor-market 
developments.17 Simultaneously, the substantial differences among 
countries apparent in the data underscores that no single factor or 
common cause explains the diversity of experiences across the United 
States and the European Union.

IV. Does Employment Polarization Lead to Wage Polarization?

From the barbell shape of occupational employment growth de-
picted in Charts 2 and 3, one might surmise that occupational po-
larization would also catalyze wage polarization—that is, rising rela-
tive wages in both high-education, abstract task-intensive jobs and in 
low-education manual task-intensive jobs. This reasoning is appeal-
ing but incomplete because it ignores the role played by the three 
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Figur	4:	Årlig	prosentvis	endring	i	sysselsetting,	fordelt	på	lønnsnivå	(kvintil)	og	tiår.	

	
Kilde:	Eurofund	(2017)	

Tar	maskinene	en	stadig	større	del	av	kaka?	

Som	 nevnt	 tidligere	 er	 det	 også	 en	 bekymring	 at	 de	 stadig	 smartere	 og	 mer	 effektive	

maskinene	gjør	at	en	stadig	økende	andel	av	inntektene	vil	tilfalle	kapitalen	(maskinene),	på	

bekostning	av	arbeiderne.	Dette	kan	tenkes	å	skje	når	det	blir	billigere	å	ta	i	bruk	maskiner	

enn	 menneskelige	 ansatte,	 altså	 at	 teknologien	 erstatter	 (substituerer)	 menneskelig	

arbeidskraft.	Da	blir	det	større	rift	om	de	gjenværende	jobbene,	og	lønna	presses	ned.	

En	 måte	 å	 undersøke	 utviklingen	 på,	 er	 å	 se	 på	 andelen	 av	 inntektene	 som	 tilfaller	

henholdsvis	arbeidstakerne	og	kapitalen.	Dette	er	tall	som	de	statistiske	byråene	samler	inn.	

Lenge	var	forholdet	mellom	kapital	og	arbeidskraft	stabilt,	ja	så	stabilt	at	fenomenet	fikk	et	

eget	 navn	 –	 Bowleys	 lov.	 Arbeidskraften	 satt	 igjen	 med	 om	 lag	 2/3	 av	 den	 samlede	

inntekten.	Men	 dette	 forholdet	 ser	 ikke	 ut	 til	 å	 være	 fullt	 så	 stabilt	 som	 lenge	 antatt,	 og	

«loven»	må	nok	muligens	revideres.	Ser	vi	på	lønnsandelen	som	tilfaller	arbeidskraften	i	for	

eksempel	USA,	 Storbritannia	 eller	G20-landene,	 har	 trenden	 i	mange	 år	 vært	 at	 en	 stadig	

lavere	andel	av	inntektene	har	gått	til	arbeidskraften	(OECD	og	ILO	2015).	

11

This chapter uses the jobs-based approach to describe
employment developments by job-wage quintile
primarily during the period from 2011 Q2 to 2016 Q2.
Overall trends in the EU are looked at first, with the
varying patterns of change in the individual Member
States then described. It goes on to examine the
individual jobs contributing to the shifting patterns at
EU level.

The five-year period between 2011 Q2 and 2016 Q2
divides naturally into two periods. The earlier period of
employment decline coincides with the second, so-
called ‘double-dip’, recession following the global
financial crisis and covers the period 2011 Q2– 2013 Q2
in this report’s analysis. This is broadly also the period
of the sovereign debt crisis, tightening budgetary
supervision and contracting public budgets. Some 1.2
million job losses were added to the 5 million previously
lost during the global financial crisis period (2008–
2010). As already noted, 2013 Q2 marks a turning point,
and the most recent three-year period has seen some
significant employment growth, with approximately
eight million net new jobs created in the EU. Figure 5
shows employment shifts by wage quintile for the EU as
a whole for 2011–2013 and 2013–2016 as well as for
earlier periods based on previous EJM analyses.

As the figure illustrates, new employment since 2013
has been more evenly spread across the wage
distribution, with only a mild skew towards the top
quintile. Employment grew in each of the job-wage
quintiles during 2013–2016. As aggregate economic and
labour market performance has begun to normalise
(since 2013), the sharpened employment polarisation
observed during the period of employment contraction
has given way to more balanced growth during 2013–
2016. Overall, aggregate growth continues to be
modestly upgrading, and the relative performance by
quintile remains similar before and after 2013, and
indeed going back to the late 1990s – employment
growth has been consistently strongest in the top
quintile, followed by the lowest and mid-high quintiles
and with weakest growth in the middle and mid-low
quintiles.

Employment continued to grow in well-paid, high-
skilled jobs in the top quintile throughout 2008–2013,
although at a more modest pace than in the long period
of employment expansion that preceded the 2008
global financial crisis. Bottom-quintile employment also
tended to be more resilient than that in the middle
quintiles, suffering relatively modest losses.

2 Employment shifts in the EU,
2011–2016  

Figure 5: Employment change (% per annum) by job-wage quintile, EU,* 1998–2016     

* Different EU country aggregates and periodisations due to data availability as follows: 1998–2007, EU23 (no data for Cyprus, Malta, Poland or
Romania), based on annual EU-LFS data; 2008–2010, EU27 (no data for Croatia); 2011–2016, EU27 (data for Luxembourg omitted).
Note: For all periods from 2008, figures are based on Q2 data in each year, extracted from EU-LFS in November 2016, and may differ slightly from
previously reported figures due to data revisions.
Source: EU-LFS, SES (authors’ calculations)
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Men	 det	 er	 enkelte	 sektorer	 som	 får	 uforholdsmessig	 stor	 innvirkning	 på	 det	 totale	

resultatet.	 Om	 man	 ser	 bort	 fra	 boligmarkedet,	 landbruket	 og	 offentlig	 sektor,	 blir	

reduksjonen	 i	 arbeidskraftens	 lønnsandel	 langt	 mindre	 –	 eller	 det	 blir	 sågar	 en	 positiv	

endring,	 altså	 at	 arbeidskraften	 får	 en	 større	 andel	 av	 inntektene	 i	 perioden	 1995-2014.	

Dette	 gjelder	 også	 for	 Norge,	 hvor	 arbeidskraftens	 lønnsandel	 reduseres	 med	 3,8	

prosentpoeng	totalt	i	denne	perioden,	men	derimot	øker	med	0,7	prosentpoeng	om	man	ser	

bort	fra	de	nevnte	sektorene	(Schwellnus	mfl.	2017).	

At	det	blir	større	avkastning	på	for	eksempel	bolig	og	annen	eiendom,	kan	nok	i	svært	liten	

grad	 tilskrives	 maskinenes	 inntog	 –	 det	 handler	 selvsagt	 om	 helt	 andre	 ting,	 som	

pengepolitikk	og	utviklingen	både	på	etterspørsels-	og	tilbudssiden	i	eiendomsmarkedene.	

Kort	 sagt	 er	 det	 dermed	 langt	 fra	 sikkert	 at	 den	 økte	 andelen	 av	 inntekten	 som	 tilfaller	

kapitalen	 i	OECD-landene	 har	 noe	 å	 gjøre	med	 at	maskinene	 tar	 over	 jobbene	 og	 presser	

menneskenes	lønninger	nedover.	

Om	man	heller	 ser	på	 reallønnsveksten	 sammenlignet	med	produktivitetsveksten,	 kan	det	

likevel	 virke	 som	 om	 det	 ikke	 går	 så	 bra	 for	 den	 vanlige	 arbeidstaker	 en	 del	 steder.	

Reallønnsveksten	 har	 de	 siste	 tiårene	 sakket	 akterut	 for	 produktivitetsveksten	 i	 mange	

vestlige	land.	Det	ser	ikke	ut	til	å	gjelde	Norge:	Siden	midt	på	2000-tallet	har	reallønna	her	

vokst	raskere	enn	produktiviteten	(Jensen	2014).	I	USA	og	Storbritannia	er	det	annerledes.	I	

USA	 fulgte	 reallønnsveksten	 veksten	 i	 produktivitet	 hele	 etterkrigstiden,	 frem	 til	 tidlig	 på	

1970-tallet.	Produktiviteten	fortsatte	deretter	å	øke	videre,	mens	reallønnsveksten	mer	eller	

mindre	stanset	opp.	I	Storbritannia	fulgte	lønnsveksten	produktivitetsveksten	frem	til	om	lag	

1990,	 men	 deretter	 har	 lønnsveksten	 vært	 langt	 svakere	 enn	 produktivitetsveksten.	 Den	

«vanlige»	arbeideren	får	dermed	ikke	økt	sin	velstand,	selv	om	han	eller	hun	blir	langt	mer	

produktiv	(se	f.eks.	Ford	2015	kap.	2).		

Men	 dette	 er	 imidlertid	 ikke	 hele	 historien.	 Flere	 økonomer	 har	 studert	 hvordan	 små	

endringer	 i	beregningsmetodene	kan	gi	helt	andre	konklusjoner.	En	gjennomgang	utført	av	

LSE-økonomene	 João	 Paulo	 Pessoa	 og	 John	 Van	 Reenen	 viser	 at	 gapet	mellom	 lønns-	 og	

produktivitetsvekst,	 i	hvert	 fall	 i	USA	og	Storbritannia,	mer	eller	mindre	forsvinner	helt	om	

man	gjør	enkelte	 justeringer,	 som	å	 ta	med	annen	kompensasjon	enn	 lønn,	bruke	 samme	

måte	å	beregne	nåverdi	for	lønn	som	for	produksjon,	eller	se	på	gjennomsnittslønn	og	ikke	
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medianlønn.	 Med	 disse	 justeringene	 blir	 bildet	 altså	 et	 annet,	 særlig	 for	 USA	 og	

Storbritannia.	Der	 har	 lønnsveksten	 faktisk	 holdt	 tritt	med	produktivitetsveksten.	Dette	 er	

imidlertid	ikke	tilfellet	i	enkelte	andre	land,	som	Frankrike,	Italia	og	Australia.	Gapet	mellom	

lønnsvekst	og	produktivitetsvekst	er	derfor	ikke	noe	generelt	fenomen,	men	noe	som	gjelder	

enkelte	land	og	sektorer	(Pessoa	og	Van	Reenen	2013;	Feldstein	2008;	Brill	mfl.	2017).	

Selv	 om	 den	 gjennomsnittlige	 inntekten	 ikke	 nødvendigvis	 har	 falt	 tilbake	 for	

produktivitetsveksten	overalt,	 for	eksempel	 i	USA	og	Storbritannia,	er	det	 ingen	 tvil	om	at	

ulikheten	 mellom	 arbeidstakere	 har	 økt.	 Dette	 gjenspeiler	 seg	 i	 at	 medianlønna	 vokser	

saktere	enn	gjennomsnittslønna.	Dette	gjelder	i	store	deler	av	OECD-området	(OECD	2016).	

Den	teknologiske	utviklingen	kan	være	en	del	av	årsaken	til	den	økte	ulikheten.	Hvis	det	for	

eksempel	er	slik	at	teknologien	gjør	høytlønte	arbeidstakere	enda	mer	produktive,	mens	den	

erstatter	arbeidstakerne	med	middels	gode	lønninger,	slik	at	de	må	konkurrere	om	de	lavest	

lønte	jobbene	i	stedet,	vil	ulikheten	øke.		

Og	selv	om	ingen	av	jobbene	i	midten	av	lønnsfordelingen	skulle	forsvinne,	vil	ulikheten	øke	

så	 lenge	andelen	 jobber	 i	de	 lavere	og/eller	høyere	delen	av	 lønnspekteret	vokser	 raskere	

enn	de	middels	godt	betalte	jobbene.10	

Produktivitetsparadokset	og	demografisk	utvikling	

Så	 langt	 har	 jeg	 i	 hovedsak	 sett	 på	 hvordan	 ny	 teknologi	 kan	 redusere	 behovet	 for	

arbeidskraft	for	en	rekke	varer	og	tjenester	–	og	hvilke	følger	det	kan	få	for	økonomien	og	

samfunnet.	Med	andre	ord	har	utgangspunktet	vært	at	produktiviteten	per	arbeidstaker	vil	

øke	kraftig,	i	hvert	fall	for	vesentlige	deler	av	økonomien.	Men	er	det	gitt	at	dette	stemmer?	

Ikke	alle	økonomer	er	enige.	

Den	amerikanske	økonomiske	historikeren	Robert	J.	Gordon,	forfatteren	av	boka	«The	Rise	

and	Fall	of	American	Growth»,	mener	at	 IKT-revolusjonen	har	 langt	mindre	potensial	 for	å	

skape	 vekst	 og	 vesentlige	 forbedringer	 for	 menneskeheten	 enn	 noen	 av	 de	 «fem	 store»	

oppfinnelsene	som	drev	økonomisk	vekst	mellom	1870	og	1970:	elektrisitet,	moderne	vann-	

og	 avløpsteknologi,	 kjemikalier	 og	 farmasi,	 forbrenningsmotoren	 og	 moderne	

kommunikasjon.	Ettersom	de	store	gevinstene	av	disse	teknologiene	nå	er	hentet	ut,	kan	vi	

ikke	forvente	samme	type	vekst	fremover,	i	hvert	fall	ikke	i	USA,	mener	Gordon.		
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Gordon	 peker	 på	 hvordan	 den	 økonomiske	 veksten	 var	 høy	 eller	 svært	 høy	 i	 det	 nevnte	

hundreåret,	for	så	å	avta.	Den	fikk	riktignok	et	kortvarig	oppsving	igjen	på	1990-tallet	og	de	

første	 årene	 av	 2000-tallet,	 muligens	 som	 en	 følge	 av	 innføring	 av	 informasjons-	 og	

kommunikasjonsteknologi,	men	Gordon	mener	at	potensialet	for	økonomisk	vekst	generert	

av	denne	teknologien	nå	 i	det	store	og	det	hele	er	hentet	ut.	 IKT	 innebærer	 ifølge	Gordon	

ikke	i	nærheten	av	det	samme	potensialet	som	forrige	århundres	oppfinnelser,	verken	med	

tanke	på	økonomisk	betydning,	eller	betydning	for	menneskers	liv	og	levestandard.	

På	 den	 andre	 siden	 står	 økonomer	 som	 Erik	 Brynjolfsson	 og	 Andrew	 McAfee,	 som	

argumenterer	for	at	vi	tvert	imot	bare	aner	konturene	av	de	store	nyvinningene	som	IKT	vil	

medføre,	 herunder	 kunstig	 intelligens.	 De	mener	 også	 at	 Gordons	 syn	 på	 innovasjon	 som	

noe	 som	 blir	 «brukt	 opp»	 over	 tid	 er	 feil.	 Tvert	 imot	 mener	 de	 at	 innovasjon	 avler	 mer	

innovasjon:	Jo	flere	nye	oppdagelser	og	oppfinnelser	som	kommer	til,	 jo	flere	måter	finnes	

det	å	kombinere	dem	til	potensielt	nyttige	og	verdifulle	bruksområder.	Utfordringen,	ifølge	

Brynjolfsson	og	McAfee,	 er	heller	 at	 kombinasjonsmulighetene	er	 så	uendelig	mange	at	 vi	

må	finne	stadig	smartere	måter	å	arbeide	på	for	å	undersøke	alle.	

En	 annen	 som	 kritiserer	 Gordon,	 er	 Tyler	 Cowen	 (2016).	 Han	 mener	 historien	 viser	 at	

produktiviteten	utvikler	seg	 litt	 i	rykk	og	napp	–	og	det	gjorde	den	også	 i	perioden	Gordon	

legger	mest	vekt	på,	nemlig	mellom	1870	og	1970.	Han	minner	dessuten	om	at	spådommer	

om	fremtiden	kan	være	svært	vanskelig,	og	peker	på	at	Robert	Gordon	selv	tidligere	spådde	

det	motsatte	 av	 det	 han	 gjør	 nå:	 I	 2004,	 på	 tampen	 av	 en	 langvarig	 vekstperiode	 i	 USA,	

spådde	Gordon	at	veksten	ville	fortsette	å	være	svært	høy	i	to	tiår	fremover	(Gordon	2003).	

Nå,	etter	en	lengre	periode	med	lav	vekst,	spår	han	altså	fortsatt	lav	vekst.	Cowen	antyder	

med	andre	ord	at	Gordons	spådommer	minner	om	værvarsleren	som	spår	at	været	i	morgen	

blir	omtrent	som	i	dag.	

Men	Robert	Gordon	har	uansett	rett	i	at	vi	er	inne	i	en	periode	med	svak	produktivitetsvekst	

i	 store	deler	av	verden,	 i	hvert	 fall	den	utviklede	delen	av	verden.	Det	gjelder	også	Norge.	

Her	hjemme	har	vi	 sågar	hatt	en	egen	produktivitetskommisjon,	 ledet	av	 Jørn	Rattsø,	 som	

har	 levert	 to	 meget	 omfattende	 NOU'er	 om	 temaet	 (Finansdepartementet	 2016;	

Finansdepartementet	2015).	I	kommisjonens	rapporter	kan	vi	tydelig	se	hvordan	vekstraten	
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har	 falt	 i	 Norge	 etter	 ca.	 2005,	 og	 at	 produktivitetsveksten	 har	 svekket	 seg	 i	 hele	 OECD-

området	de	siste	årene	(se	f.eks.	Finansdepartementet	2016	kap.	1.1).	

Det	er	også	en	rekke	faktorer	–	helt	uavhengig	av	teknologisk	fremgang	–	som	kan	bremse	

produktivitetsveksten.	Den	 fremste	av	disse	er	etter	alt	å	dømme	demografiske	endringer.	

Dette	gjelder	både	internasjonalt	og	 i	Norge.	En	stadig	aldrende	befolkning	betyr	en	stadig	

høyere	 forsørgerbyrde	 på	 hver	 arbeidstaker	 i	 arbeidsfør	 alder.	 Perspektivmeldingen	

understreker	 dette:	 I	 dag	 er	 det	 ca.	 20	 personer	 over	 67	 år	 per	 100	personer	 i	 yrkesaktiv	

alder	 (20–66	 år).	 I	 2060	 kan	 det	 være	 ca.	 40,	 og	 i	 2100	 nærmere	 50	 eldre	 per	 100	

yrkesaktive.	 Befolkningen,	 og	dermed	også	 antallet	 i	 yrkesaktiv	 alder,	 vil	 fortsette	 å	 vokse	

frem	mot	2060,	og	deretter	avta	(Finansdepartementet	2017).	

Andre	 land	 har	 allerede	 nådd	 toppen,	 og	 opplever	 nå	 at	 arbeidsstyrken	 krymper.	 Dette	

gjelder	for	eksempel	Tyskland,	Italia,	Japan	og	Russland.	I	de	fleste	andre	land	kan	man	anta	

at	arbeidsstyrkens	topp	vil	nås	innen	50	år,	ifølge	McKinsey	Global	Institute	(2015).	Og	ifølge	

FNs	befolkningsfremskrivninger	vil	mer	enn	¼	av	 innbyggerne	 i	alle	regioner	 i	verden,	med	

unntak	av	Afrika,	være	over	60	år	i	2050.	I	dag	utgjør	gruppen	13	%	globalt.	I	tillegg	vil	vi	se	

en	stor	absolutt	veksten	i	antall	eldre:	Antallet	personer	over	80	år	er	forventet	å	tredobles	

innen	 2050.	 Dette	 vil	 naturlig	 nok	 føre	 til	 et	 stort	 behov	 for	 ansatte	 i	 helse-	 og	

omsorgssektoren,	ikke	bare	i	Norge,	men	i	store	deler	av	verden.	

I	Norge	finnes	riktignok	fremdeles	potensial	for	å	øke	arbeidstilbudet.	Perspektivmeldingen	

peker	blant	annet	på	behovet	for	å	få	kvinner	til	å	arbeide	mer	heltid	og	mindre	deltid,	og	å	

få	innvandrere	til	å	delta	i	arbeidslivet	mer	på	lik	linje	med	nordmenn.	Noen	forbedringer	har	

vi	allerede	gjort	–	blant	annet	endringer	i	pensjonssystemet	i	privat	sektor	for	å	få	flere	til	å	

stå	 lenger	 i	arbeid.	Og	reformen	ser	ut	til	å	ha	effekt	(Amundsen	2015).	Men	selv	om	flere	

står	 lenger	 i	arbeid,	vil	en	aldrende	befolkning	bety	at	vi	 får	behov	 for	stadig	 flere	ansatte	

innen	 helse-	 og	 omsorgssektoren,	 en	 sektor	 hvor	 mulighetene	 for	 produktivitetsvekst	

tradisjonelt	er	blitt	ansett	for	å	være	lavere	enn	i	mange	andre	bransjer.		

For	å	oppsummere	er	det	mye	som	tyder	på	at	vi	kanskje	bør	bruke	like	mye	tid	og	krefter	på	

finne	 ut	 hvordan	 ny	 teknologi	 kan	 gi	 produktivitetsvekst,	 som	 å	 bekymre	 oss	 for	 at	 den	

samme	produktivitetsveksten	vil	ta	fra	oss	jobben.	Ser	vi	på	den	demografiske	utviklingen	i	
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store	deler	av	verden,	kan	det	være	større	grunn	til	å	bekymre	seg	for	at	arbeidsstyrken	blir	

for	liten,	enn	at	den	blir	for	stor.	

Ny	teknologi	og	offentlig	sektor	

Teknologisk	utvikling	handler	ikke	bare	om	hvordan	markedet	vil	utvikle	seg	og	tilpasse	seg.	I	

land	 som	 Norge	 utgjør	 offentlig	 sektor	 en	 stor	 og	 viktig	 del	 av	 økonomien.	 Summen	 av	

offentlige	utgifter	utgjør	58,1	prosent	 av	 fastlands-BNP	 i	Norge.	Offentlig	 sektors	 andel	 av	

den	 totale	 sysselsettingen	 er	 34,6	 prosent.	 Det	 er	 derfor	 svært	 viktig	 å	 tenke	 gjennom	

hvordan	den	teknologiske	utviklingen	vil	virke	 inn	på	offentlige	arbeidsplasser,	og	offentlig	

sektor	 generelt	 –	 og	 kanskje	 om	 en	 stor,	 offentlig	 sektor	 i	 seg	 selv	 kan	 påvirke	 den	

teknologiske	utviklingen.	

En	 spådom,	 blant	 annet	 fremmet	 av	 økonomen	William	 J.	 Baumol	 (2012),	 er	 at	 offentlig	

sektor	 som	 andel	 av	 økonomi	 og	 arbeidsplasser	 er	 dømt	 til	 å	 vokse	 etter	 hvert	 som	

konkurranseutsatt	virksomhet	effektiviseres.	Vil	det	skje,	og	er	det	i	så	fall	et	problem?	

Forklaringen	er	at	offentlig	 sektor	 typisk	utfører	arbeidsintensive	 tjenester	 som	anses	 som	

vanskelige	å	automatisere.	Utdanning	og	helse	er	to	av	sektorene	som	ofte	plasseres	i	denne	

kategorien.	 Dette	 er	 også	 sektorer	 hvor	 mange	 regner	 med	 at	 etterspørselen	 vil	 øke	

fremover.	 Helsesektoren	 spesielt,	 på	 grunn	 av	 den	 demografiske	 utviklingen,	 med	 stadig	

flere	 eldre,	 stadig	 flere	 og	 bedre	 behandlingsmetoder	 mot	 det	 meste	 av	 sykdommer	 og	

lidelse,	og	stadig	høyere	krav	til	egen	helse.	Men	også	utdanningssektoren	spås	å	øke,	blant	

annet	 på	 grunn	 av	 den	 teknologiske	 utviklingen	 i	 seg	 selv,	 som	 fører	 til	 stadig	 høyere	

kompetansekrav	for	arbeidstakerne	og	krav	til	hyppig	omstilling	og	etterutdanning.	

Denne	 økte	 etterspørselen	 kan	 gi	 flere	 jobber,	 og	 det	 høres	 jo	 vel	 og	 bra	 ut,	 særlig	 tatt	 i	

betraktning	 de	mange	 bekymringene	 om	 at	 det	 ikke	 vil	 bli	 nok	 jobber	 til	 alle	 i	 fremtiden.	

Men	 det	 er	 et	 problem:	 Alle	 disse	 jobbene	 i	 offentlig	 sektor	 finansieres	 i	 stor	 grad	 over	

offentlige	budsjetter,	altså	gjennom	skatter	og	oljeinntekter.	Egenandeler	og	brukerbetaling	

finansierer	generelt	bare	en	liten	andel	av	kostnadene.	

Slik	det	fremgår	blant	annet	av	perspektivmeldingen,	må	vi	belage	oss	på	strammere	tider	i	

offentlig	sektor	fremover.	Man	kan	derfor	tenke	seg	en	situasjon	hvor	det	finnes	etterspørsel	
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etter	tjenester	som	det	offentlige	tilbyr,	samtidig	som	det	finnes	ledig	arbeidskraft,	men	det	

offentlige	 har	 ikke	 råd	 til	 å	 betale	 arbeidskraften	 for	 å	 dekke	 etterspørselen.	 Det	 mest	

sannsynlige	i	en	slik	situasjon	er	likevel	at	det	private	markedet	dekker	etterspørselen.		

Ulempen	er	at	et	sterkere	innslag	av	privat	finansierte	tjenester,	for	eksempel	innen	helse	og	

utdanning,	kan	skape	et	større	skille	mellom	de	som	kan	og	de	som	ikke	kan	betale.	Men	det	

er	 ikke	nødvendigvis	bare	negativt	om	en	del	 tjenester	overlates	 til	 det	private	markedet.	

Kanskje	tar	det	offentlige	seg	av	de	mest	grunnleggende	oppgavene,	og	så	kan	det	private	

tilby	tjenester	på	toppen	av	dette.	Innen	helse	er	for	eksempel	de	fleste	enige	om	at	det	er	

helt	greit	at	rene	kosmetiske	behandlinger	i	hovedsak	er	noe	den	enkelte	må	kjøpe	selv	i	det	

private	markedet.	Markedet	er	dessuten	typisk	bedre	til	å	matche	tilbud	og	etterspørsel	enn	

det	offentlige,	og	har	alle	insentiver	til	å	gi	folk	den	behandlingen	de	trenger.	(Dessverre	kan	

de	også	i	noen	tilfeller	ha	insentiver	til	å	overbehandle	pasienter.)	

Uansett	 vil	 det	 fremover	 bli	 helt	 nødvendig	 å	 prioritere.	 Hvilke	 tjenester	 skal	 staten	

finansiere,	og	for	hvem?	Må	vi	forberede	oss	på	høyere	egenandeler	og	mer	behovsprøving?	

Selv	 om	 den	 fiskale	 utfordringen	 løses,	 er	 det	 et	 ytterligere	 problem	 at	 en	 stor	 offentlig	

sektor	kan	være	negativt	 for	produktiviteten	 i	seg	selv.	 I	offentlig	sektor	skjer	det	 i	mindre	

grad	en	reallokering	av	ressurser	fra	lavproduktiv	til	høyproduktiv	virksomhet.	Enkelt	sagt	er	

det	slik	at	lite	produktive	offentlige	virksomheter	ikke	går	konkurs,	som	regel	roper	de	heller	

på	mer	penger	—	og	får	det	ofte.	Det	er	selvsagt	heller	ikke	offentlig	sektors	formål	å	flytte	

ressurser	fra	lavproduktiv	til	høyproduktiv	aktivitet,	tvert	imot	skal	jo	offentlig	sektor	løse	de	

oppgaver	 politikerne	 bestemmer.	 Det	 er	 likevel	 negativt	 for	 økonomien,	 særlig	 dersom	

offentlig	sektor	blir	for	stor	sammenlignet	med	privat.	

En	stadig	voksende	offentlig	sektor	vil	bety	at	man	må	øke	statens	inntekter.	Dette	må	enten	

skje	 gjennom	å	øke	arbeidstilbudet,	 eller	 gjennom	høyere	 skattlegging	av	 arbeid	og	privat	

næringsvirksomhet.	Perspektivmeldingen	tar	opp	hva	dette	vil	bety:		

Større	skatteøkninger	gir	en	betydelig	risiko	for	unndragelser	eller	tilpasninger	og	at	skattegrunnlagene	
dermed	blir	mindre.	Høy	skatt	på	arbeidsinntekt	vil	kunne	redusere	arbeidstilbudet,	mens	høy	skatt	på	kapital	
vil	kunne	svekke	insentivene	til	å	investere	og	drive	næringsvirksomhet	i	Norge	(Finansdepartementet	2017	s.	
223).	
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Og	selv	om	man	kan	være	uenig	om	tallfestingen,	er	alle	økonomer	enige	om	at	det	finnes	

en	grense	for	hvor	mye	man	kan	øke	skattene	før	det	rett	og	slett	fører	til	at	arbeidstilbudet	

reduseres	så	mye	at	nettoresultatet	blir	negativt	 for	statskassa.	 I	 tillegg	finnes	det	også	en	

grense	for	hvor	stor	andel	av	inntekten	folk	er	villige	til	å	overlate	til	staten.	På	et	tidspunkt	

vil	sannsynligvis	velgerne	protestere.	Dersom	direkte	skatter	betalt	av	husholdningene	skal	

dekke	gapet	i	finansieringsbehovet,	må	de	økes	fra	dagens	om	lag	25	prosent,	til	om	lag	35	

prosent	 i	 2060,	 ifølge	 perspektivmeldingen.	 Dette	 kommer	 altså	 i	 tillegg	 til	 avgifter,	

egenandeler	og	så	videre.	

Gitt	den	demografiske	utviklingen	og	framskrivningene	av	offentlige	finanser,	er	det	derfor	

nærliggende	å	 spørre	hvordan	ny	 teknologi	 kan	 tas	 i	 bruk	 for	 å	 gjøre	offentlig	 sektor	mer	

effektiv,	 og	 jobbe	 for	 å	 redusere	 veksten	 i	 antall	 ansatte.	 Kan	 kapasiteten	 og	 kvaliteten	 i	

tjenestetilbudet	øke	uten	en	tilsvarende	vekst	i	sysselsetting	og	kostnader?	

Selv	 om	 mange	 er	 skeptiske,	 finnes	 det	 store	 muligheter	 for	 effektivisering,	 herunder	

digitalisering	og	automatisering,	i	offentlig	sektor.	At	tjenestene	er	arbeidsintensive	betyr	jo	

først	og	fremst	at	potensialet	er	stort.	For	å	ta	noen	eksempler:	Et	relativt	sett	lite	innslag	av	

digital	undervisning	 i	skole	og	høyere	utdanning	kan	bety	mange	undervisningstimer	spart.	

Noe	økt	bruk	av	selvbetjeningsløsninger	i	helsesektoren	kan	kutte	et	vesentlig	antall	besøk	til	

fastlegen.	 Og	 offentlig	 saksbehandling	 —	 som	 i	 hvert	 fall	 i	 utgangspunktet	 er	 tungt	

regelbasert	—	burde	være	som	skapt	for	å	løses	enklere	og	raskere	ved	hjelp	av	algoritmer.	

Service	til	 innbyggerne,	 i	 form	av	svar	på	alt	de	lurer	på,	vil	sannsynligvis	 i	stor	grad	kunne	

løses	ved	hjelp	av	kunstig	intelligente	roboter	som	kan	svare	på	spørsmål.	

Det	finnes	dessverre	også	mange	hindre	for	å	utnytte	potensialet	for	effektivisering.	Det	er	

ikke	rom	for	en	full	diskusjon	her,	jeg	vil	bare	peke	kort	på	noen	utfordringer:	

• Mangelen	på	økonomiske	insentiver.	I	motsetning	til	i	privat	sektor	er	det	ingen	som	

tjener	direkte	på	effektivisering	i	offentlig	sektor.	Det	er	heller	ingen	konkurranse	om	

å	tilby	en	gitt	tjeneste	billigst	mulig.	Det	kan	tvert	imot	heller	være	slik	at	det	finnes	

insentiver	 til	 å	 bruke	 mer	 penger,	 fordi	 økte	 budsjetter	 og	 mange	 ansatte	 kan	 gi	

status,	anseelse	og	videre	karrieremuligheter	for	ledere	i	det	offentlige.	
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• Problematiske	 innkjøpsregler	 og	 rutiner.	 Offentlige	 anskaffelser	 er	 ofte	 rigid	

organisert.	 En	 kravspesifikasjon	 settes	 opp	 først,	 deretter	 gjennomføres	 en	

konkurranse	hvor	pris	for	å	levere	på	den	gitte	spesifikasjonen	er	viktigste	kriterium.	

Da	blir	det	lite	mulighet	for	å	foreslå	bedre	og	billigere	løsninger	som	forutsetter	at	

man	løser	oppgaven	på	en	annen	måte	enn	den	spesifiserte.	

• Risikoaversjon.	Det	er	ofte	viktigere	å	unngå	å	gjøre	feil,	enn	å	gjøre	noe	riktig.	Stadig	

strengere	regler	og	mer	 innfløkte	prosedyrer	vokser	frem,	og	hvis	resultatet	 ikke	er	

som	ønsket,	blir	det	viktigere	å	kunne	dokumentere	at	man	har	fulgt	prosedyren,	enn	

å	forstå	hvorfor	man	ikke	oppnådde	det	man	ønsket.	

• Politiske	 motkrefter.	 I	 enkelte	 tilfeller	 er	 det	 slik	 at	 sterke	 sammenslutninger	 av	

arbeidstakere	arbeider	for	å	beskytte	egen	profesjon.	Dette	er	ikke	nødvendigvis	noe	

stort	 og	 omfattende	 problem	 i	 Norge	 generelt,	 tvert	 imot	 har	 fagbevegelsen	 her	

lenge	 samarbeidet	godt	med	arbeidsgiverne	om	å	øke	produktiviteten.	Å	prioritere	

inntektssikkerhet	 over	 jobbsikkerhet	 har	 for	 eksempel	 vært	 med	 på	 å	 fremme	

mobilitet	 og	 evne	 til	 omstilling	 i	 arbeidsmarkedet,	 noe	 som	 gir	

produktivitetsforbedringer.	Men	det	 finnes	helt	 klart	eksempler	på	at	det	motsatte	

kan	 være	 tilfellet.	 For	 eksempel	 innføres	 det	 i	 flere	 tilfeller	 bemanningsnormer,	 i	

stedet	 for	at	det	 spesifiseres	hvilke	 resultater	 som	skal	oppnås.	Det	kan	også	være	

vanskelig	å	hente	ut	gevinstene	ved	effektivisering	fordi	kommunalt	og	statlig	ansatte	

i	mange	tilfeller	har	et	sterkere	stillingsvern	enn	i	privat	sektor.	

I	 tiden	 fremover	må	vi	 nok	gå	ut	 fra	 at	offentlig	 sektor	 vil	 fortsette	å	 vokse	 som	andel	 av	

både	økonomien	og	sysselsettingen.	Samtidig	—	om	vi	vil	beholde	dagens	velferdsnivå	—	er	

det	 en	 utvikling	 vi	 heller	 bør	 forsøke	 å	 bremse,	 enn	 å	 oppmuntre.	 Da	 bør	 vi	 arbeide	 for	

produktivitetsvekst	og	mer	effektivisering	ved	hjelp	av	ny	 teknologi	også	 i	offentlig	 sektor,	

samtidig	som	vi	bør	tenke	gjennom	hvilke	oppgaver	offentlig	sektor	utfører	 i	dag,	som	like	

godt	kan	håndteres	i	det	frie	markedet.	

Hva	gjør	vi	nå?	

Utviklingen	 av	 ny,	 digital	 teknologi	 går	 enormt	 raskt.	 Samtidig	 endrer	 verden	 seg	 også	 på	

mange	 andre	 måter.	 Globaliseringen	 fortsetter,	 selv	 om	 også	 mer	 proteksjonistiske	
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holdninger	 er	 på	 fremmarsj.	 Den	 demografiske	 sammensetningen	 endrer	 seg	 raskt	 i	 store	

deler	 av	 verden.	Urbaniseringen	 fortsetter	 over	 hele	 kloden.	Og	både	 klimaendringene	og	

tiltak	som	skal	bremse	klimaendringene	påvirker	politikk	og	økonomi.	Det	er	derfor	vanskelig	

å	 si	hvilke	 tiltak	 som	eventuelt	bør	 iverksettes	på	grunn	av	digitaliseringen	–	den	kan	 ikke	

sees	isolert	fra	alle	de	andre	megatrendene	i	verden.	

Et	 stort	 usikkerhetsmoment	 for	 norsk	 økonomi	 spesielt	 er	 hva	 det	 vil	 bety	 når	 olje-	 og	

gassektoren	 etter	 hvert	 blir	mindre	 viktig	 som	økonomisk	motor.	 For	 det	 vil	 skje	 før	 eller	

siden	—	 enten	 som	 følge	 av	 klimapolitikk,	 som	 følge	 av	 utvikling	 av	 og	 prisreduksjon	 på	

andre	energikilder,	eller	som	følge	av	en	naturlig	oppbremsing	når	olje-	og	gassreservene	på	

ett	eller	annet	tidspunkt	blir	mindre.		

Som	det	er	pekt	på	tidligere,	er	det	mulig	at	de	gode	tidene	i	olje-	og	gassektoren	har	dratt	

veksten	ned	i	den	digitale	økonomien	i	Norge.	Når	kompetanse	og	ressurser	frigjøres	fra	olje	

og	gass,	kan	det	 i	seg	selv	bidra	til	vekst	på	andre	områder.	Spørsmålet	er:	Er	det	nok?	Og	

skjer	det	tidsnok?	

Hvis	vi	i	fremtiden	står	i	en	situasjon	hvor	vi	har	overflod	av	tilgjengelig	arbeidskraft,	hvor	det	

som	hovedregel	er	jobbene	det	er	konkurranse	om,	ikke	arbeidstakerne,	vil	hele	vår	måte	å	

organisere	arbeidsmarkedet	på,	falle	sammen.	Ja,	hele	samfunnet	ville	måtte	organiseres	på	

en	annen	måte	enn	i	dag.	

Slik	denne	rapporten	har	beskrevet,	er	vi	nok	 ikke	 i	nærheten	av	den	situasjonen	ennå,	og	

det	 er	 lite	 trolig	 at	 vi	 kommer	 dit	 i	 nærmeste	 fremtid.	 Det	 virker	 mer	 sannsynlig	 at	 den	

demografiske	 utviklingen	 vil	 føre	 til	 mangel	 på	 arbeidskraft,	 enn	 overskudd.	 Vår	 største	

utfordring	fremover	bli	hvordan	vi	raskt	nok	skal	greie	å	implementere	produktivitetsøkende	

teknologi,	 slik	 at	 vi	 kan	 skape	 økonomisk	 vekst	 i	 en	 periode	med	 en	 aldrende	 befolkning.	

Behovet	blir	 ytterligere	 forsterket	av	at	 vi	 i	mindre	grad	enn	 før	 kan	 lene	oss	på	de	 svært	

produktive	og	lønnsomme	arbeidsplassene	i	olje-	og	gassektoren.	Skal	vi	holde	oppe	nivået	

på	 velstanden	 generelt,	 og	 nivået	 på	 overføringer	 og	 tjenester	 fra	 det	 offentlige	 spesielt,	

holder	 det	 heller	 ikke	 at	 vi	 skaper	 nye	 arbeidsplasser	 i	 hvilken	 som	 helst	 sektor.	 De	 nye	

arbeidsplassene	 må	 være	 minst	 like	 lønnsomme,	 ellers	 vil	 både	 lønnsnivået	 og	

skatteinngangen	på	sikt	gå	ned.	
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Om	 vi	 skal	 lykkes	 både	 med	 å	 skape	 nye,	 høyproduktive	 arbeidsplasser,	 samtidig	 som	 vi	

motvirker	negative	effekter	for	enkelte	grupper	av	de	teknologiske	endringene,	er	det	i	hvert	

fall	 tre	 store	 tema	 som	 forskere	 og	 politikere	 må	 ta	 tak	 i:	 Hvordan	 sørger	 vi	 for	 at	

utdanningssystemet	 vårt	 gagner	 både	 den	 enkelte	 og	 samfunnet?	 Trengs	 endringer	 i	

hvordan	vi	beskatter	og	omfordeler?	Og	hvordan	legger	vi	best	til	rette	for	entreprenørskap	

og	investeringer?	

Utdanning	og	forskning	

At	 ny	 teknologi	 vil	 føre	 til	 store	 omveltninger	 i	 svært	mange	 bransjer,	 er	 utvilsomt.	Dette	

gjelder	også	bransjer	som	i	dag	ansetter	svært	mange	mennesker,	og	det	gjelder	også	yrker	

med	høye	krav	til	kompetanse	i	dag.	Maskinlæring	vil	ta	over	mange	oppgaver	innen	alt	fra	

transport,	 via	 finans	 til	 fiskeoppdrett.	 Selv	om	det	 spesielt	er	 lavt	utdannede	grupper	 som	

kan	møte	de	største	utfordringene,	vil	 teknologien	virke	 inn	 i	så	å	si	alle	yrker	og	bransjer.	

Behovene	 for	 ny	 kunnskap	 vil	 være	 store.	 De	 fleste	 av	 oss	 må	 forvente	 at	 innholdet	 i	

arbeidet	vårt	vil	endre	seg	til	dels	vesentlig.	

Når	arbeidsmarkedet	og	behovene	i	næringslivet	er	i	rask	endring,	er	det	ikke	så	lett	for	de	

store	 utdanningsinstitusjonene	 å	 holde	 tritt	 og	 tilpasse	 seg	 de	 stadig	 endrede	 kravene	 og	

teknologiene.	Dette	 kan	 de	 selvsagt	 bli	 bedre	 til,	 ved	 å	 være	mer	 fleksible	 og	 respondere	

raskere	 på	 endringer	 i	 arbeidsmarkedet.	Men	 tilpasningen	 vil	 ha	 en	 grense.	 Det	 finnes	 så	

uendelig	 mange	 teknologier	 der	 ute.	 En	 sykepleier	 kan	 for	 eksempel	 ikke	 lære	 om	 alle	

systemer	vedkommende	kan	risikere	å	måtte	bruke	på	sin	kommende	arbeidsplass.	Da	ville	

utdannelsen	 aldri	 ta	 slutt.	 En	 viktig	 del	 av	 utdanningspolitikken	 fremover	 vil	 være	 å	 gjøre	

avveiningen	mellom	hva	studenter	skal	 lære	i	utdanningsløpet,	og	hva	de	skal	 lære	enten	i	

praksis,	som	en	del	av	jobben	eller	gjennom	etterutdanning.	

Endringene	 i	 arbeidsmarkedets	 behov	 vil	 sannsynligvis	 komme	 raskere	 enn	 hva	 som	

håndteres	gjennom	naturlig	avgang	og	utdanning	av	nye	generasjoner.	For	å	unngå	at	mange	

havner	 utenfor	 arbeidslivet,	 må	 vi	 lykkes	 i	 å	 gi	 også	 godt	 voksne	 mennesker	 med	 lang	

erfaring	 ny	 kompetanse,	 slik	 at	 de	 kan	 finne	 veien	 til	 nye	 oppgaver	 og	 yrker	 det	 vil	 være	

større	behov	for.	
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Derfor	bør	vi	sørge	for	et	utdanningssystem	som	ikke	bare	er	til	for	unge	mennesker	før	de	

får	sin	første	jobb.	Kanskje	må	vi	bygge	opp	helt	nye,	offentlige	opplæringstilbud	for	voksne	

mennesker.	Vi	må	i	 langt	større	grad	åpne	for	nytenkning	innen	organisering	av	utdanning.	

En	mulighet	er	et	modulbasert	system	med	kortere	moduler,	hvor	man	kan	bygge	på	med	

forskjellig	kompetanse	ut	 fra	behovet	man	finner	 i	markedet.	Vi	bør	også	vurdere	å	utvide	

Lånekassens	ordninger	for	studielån	og	–støtte,	slik	at	denne	kan	benyttes	i	mange	perioder	

gjennom	livet.	Jo	raskere	teknologien,	og	dermed	behovene	i	arbeidsmarkedet,	endrer	seg,	

jo	 mer	 fleksibel	 bør	 utdanningen	 være.	 Kanskje	 må	 vi	 også	 se	 på	 hvordan	 vi	 finansierer	

utdanning	generelt.	

Beskatning	og	omfordeling	

Dersom	arbeidsledigheten	øker,	kan	diskusjonen	om	alternative	måter	å	sikre	inntekten	på,	

som	for	eksempel	borgerlønn,	bli	enda	mer	aktuell.	Hvis	det	ikke	er	nok	jobber	til	alle,	men	

det	høykompetente	mindretallet	eller	kapitaleieren	stikker	av	med	store	gevinster,	blir	det	

høyst	relevant	å	diskutere	nye	former	for	beskatning	og	omfordeling	generelt.11	Behovet	for	

nytenking	om	omfordeling	kan	være	tilstede	selv	om	arbeidsledigheten	ikke	stiger	generelt,	

men	for	eksempel	geografisk	konsentrert.	

Men	det	er	ikke	bare	hvordan	man	deler	ut	gevinster	som	vil	bli	viktig.	Først	må	man	greie	å	

samle	dem	inn.	Skattesystemet	bør	være	både	rettferdig	og	effektivt,	og	det	må	legges	opp	

på	 en	 måte	 som	 er	 minst	 mulig	 samfunnsøkonomisk	 skadelig.	 Forslag	 til	 forbedringer	 i	

skattesystemet	 er	 grundig	 omtalt	 i	 flere	 andre	 publikasjoner	 fra	 Civita,	 som	 for	 eksempel	

Civita-rapporten	«Norsk	skattereform»	(Vinje	2016).	

Tidligere	 i	 denne	 rapporten	 er	 fremveksten	 av	 de	 «globale	 superstjernene»	beskrevet.	De	

nye,	 store	 teknologikjempene	 har	 ofte	 noe	 til	 felles:	 De	 betaler	 svært	 lite	 skatt.	 Nettopp	

fordi	varene	og	tjenestene	er	av	digital	karakter,	kan	produksjon	og	omsetning	flyttes	over	

landegrenser	med	et	tastetrykk.		

Det	 viktigste	 på	 dette	 området	 er	 internasjonalt	 samarbeid	 i	 skattespørsmål,	 som	 blant	

annet	betyr	å	støtte	opp	om	internasjonale	initiativ	gjennom	for	eksempel	OECD	og	EU/EØS.	

Men	 også	 et	 enkeltland	 som	 Norge	 kan	 sannsynligvis	 gjøre	 mer	 enn	 i	 dag	 for	 å	 møte	

utviklingen.12	
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Entreprenørskap,	investeringer	og	forskning	

Ut	fra	det	vi	vet	i	dag,	er	det	mest	sannsynlige	scenariet	at	teknologien	vil	fortsette	å	bidra	til	

økonomisk	vekst	og	økt	levestandard,	slik	den	har	gjort	de	siste	hundreårene.	Ikke	bare	det,	

den	 kan	 også	 bidra	 til	 å	 løse	 vår	 tids	 store	 problemer	 innen	 for	 eksempel	miljø,	 helse	 og	

migrasjon.	 Det	 aller	 mest	 avgjørende	 for	 å	 oppnå	 dette,	 er	 at	 vi	 gjør	 det	 så	 enkelt	 og	

attraktivt	som	mulig	å	starte	nye	bedrifter,	som	kan	prøve	og	feile,	og	forhåpentligvis	lykkes,	

i	 å	 finne	 gode	anvendelser	 for	både	 teknologien	og	 arbeidskraften.	 Så	 lenge	det	 er	 uløste	

behov	 i	 verden	 bør	 dette	 være	 mulig.	 Kort	 sagt	 trenger	 vi	 en	 velfungerende	

markedsøkonomi.		

Men	 for	 at	markedsøkonomien	 skal	 fungere	 godt,	må	 rammeverket	 rundt	 den	 hele	 tiden	

videreutvikles.	Et	moment	som	det	er	viktig	å	følge	nøye	med	på,	er	fremveksten	av	såkalte		

«vinneren	 tar	 alt»-selskaper	 i	 den	 digitale	 økonomien.	 Og	 det	 ikke	 bare	 manglende	

beskatning	 som	 er	 et	 problem	 ved	 slike	 selskaper.	 For	 eksempel	 kan	 de	 føre	 til	 økt	

monopolproblematikk	 og	 generelt	 dårligere	 fungerende	 konkurranse.	 Her	 må	 regelverket	

følge	utviklingen	i	markedene.	

Investeringer	fører	nesten	alltid	til	nye	arbeidsplasser.	Å	føre	politikk	som	gir	et	godt	klima	

for	 investeringer	 er	 derfor	 avgjørende	 for	 om	 vi	 lykkes	med	 omstilling.	 Det	 betyr	 ikke	 at	

politikere	 skal	 drive	med	 investeringer	 selv,	men	de	må	 føre	 politikken	 som	 igjen	 fører	 til	

investeringer.	

Kapitaltilgangsutvalget	 som	 la	 frem	 sin	 utredning	 våren	 2018	 har	 kommet	 med	 en	 rekke	

forslag	 til	 hvordan	vi	 kan	 forbedre	 tilgangen	 til	 risikovillig	og	kompetent	 kapital,	 særlig	 for	

selskaper	 i	 tidlig	 fase	 og	 i	 vekstfase.	 Her	 henger	 Norge	 etter	 andre	 land	 vi	 ellers	

sammenligner	 oss	 med.	 Forslag	 til	 forbedringer	 innebærer	 blant	 annet	 fjerning	 av	

formuesskatten,	en	oppmyking	 i	hvordan	pensjonsfond	kan	 investere	sine	midler,	 samt	en	

vridning	 fra	 at	 staten	 driver	 med	 direkte	 investeringer	 i	 oppstartsselskaper	 til	 at	 statlige	

midler	heller	investeres	i	venturefond	som	igjen	kan	investere	i	enkeltselskaper.	Slik	kan	man	

både	bygge	opp	sterkere	og	mer	kompetente	investormiljøer,	og	øke	sannsynligheten	for	å	

treffe	bedre	investeringsbeslutninger.	
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For	å	generere	nye	arbeidsplasser,	for	ikke	å	snakke	om	helt	nye	næringer,	er	også	forskning	

helt	 avgjørende.	 Det	 må	 både	 satses	 på	 offentlig	 finansiert	 grunnforskning,	 og	 på	 privat	

finansiert	forskning	og	utvikling.	Akkurat	hvilke	modeller	som	er	best	for	å	lykkes	med	dette,	

og	 hvordan	 investeringer,	 risiko	 og	 gevinster	 skal	 fordeles	 mellom	 det	 offentlige	 og	 det	

private,	er	viktige	diskusjoner	som	må	føres	i	tiden	fremover.	

Mennesket	i	førersetet	

Den	 digitale	 teknologien	 kan	 få	 stor	 innvirkning	 på	 arbeidslivet.	 De	 fleste	 av	 oss	 må	

sannsynligvis	være	innstilt	på	at	 i	hvert	fall	deler	av	 jobben	vår	vil	se	svært	annerledes	ut	 i	

løpet	 av	 arbeidslivet.	 Vi	 må	 være	 villige	 til	 å	 omstille	 og	 tilpasse	 oss,	 etter	 hvert	 som	

maskiner	kan	ta	over	stadig	flere	av	oppgavene	våre.	Slik	omstilling	vil	ikke	være	like	enkelt	

for	alle,	og	vi	er	nødt	til	å	utvikle	og	fornye	utdanningssystemet	slik	at	det	i	større	grad	kan	

hjelpe	de	som	blir	overflødige	inn	i	nytt	og	produktivt	arbeid.	Ikke	minst	vil	dette	være	viktig	

for	å	unngå	en	situasjon	med	økende	forskjeller	mellom	dem	på	innsiden	og	dem	på	utsiden,	

dem	 med	 og	 dem	 uten	 kompetanse.	 På	 den	 andre	 siden	 vil	 vi	 også	 kunne	 slippe	 unna	

kjedelige,	repetitive	og	farlige	oppgaver.		

Det	er	umulig	å	hindre	historien	i	å	gå	fremover.	Slik	ludittene	oppdaget	at	det	var	fånyttes	å	

kjempe	mot	 den	 nye	 teknologien,	 kan	 nok	mange	 føle	 seg	 små	og	maktesløse	 overfor	 de	

endringene	som	kommer	når	smarte	roboter	og	annen	ny	teknologi	inntar	arbeidslivet.		

Det	er	likevel	gode	grunner	til	å	være	optimistisk	til	de	nye	løsningene	som	vokser	fram.	Økt	

produktivitet	vil	høyst	sannsynlig	fortsette	å	bety	økt	velstand	for	samfunnet	som	helhet.	

Samtidig	 er	 det	 viktig	 å	 huske	 at	 teknologiske	 fremskritt	 og	 endringer	 i	 samfunnet	 ikke	

automatisk	 kommer	 alle	 til	 gode.	 Det	 er	 derfor	 de	 fleste	 moderne	 samfunn	 har	 bygget	

omfattende	 velferdsstater.	 Vi	 må	 også	 være	 klar	 over	 de	 moralske	 utfordringene	 og	

dilemmaene	som	teknologien	kommer	med.	

Utviklingen	av	ny	teknologi	drives	ikke	av	noen	deterministisk	og	forhåndsbestemt	kraft.	De	

politiske	valgene	vi	gjør	i	dag	for	omfordeling,	utdanning,	næringsliv,	reguleringer	og	mer,	vil	

påvirke	hvilken	verden	vi	ender	opp	i.	Det	er	—	i	hvert	fall	enn	så	lenge	—	mennesket	som	

sitter	i	førersetet.	
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Rapporten	er	skrevet	av	Anne	Siri	Koksrud	Bekkelund,	sivilingeniør	i	industriell	økonomi	og	

teknologiledelse,	og	politisk	økonom	i	Civita.	

Civita	 er	 en	 liberal	 tankesmie	 som	 gjennom	 sitt	 arbeid	 skal	 bidra	 til	 økt	 kunnskap	 og	

oppslutning	om	liberale	verdier,	institusjoner	og	løsninger,	og	fremme	en	samfunnsutvikling	

basert	på	respekt	for	 individets	frihet	og	personlige	ansvar.	Civita	er	uavhengig	av	politiske	

partier,	 interesseorganisasjoner	 og	 offentlige	 myndigheter.	 Den	 enkelte	 publikasjons	

forfatter(e)	står	for	alle	utredninger,	konklusjoner	og	anbefalinger,	og	disse	analysene	deles	

ikke	nødvendigvis	av	andre	ansatte,	ledelse,	styre	eller	bidragsytere.	Skulle	feil	eller	mangler	

oppdages,	ville	vi	sette	stor	pris	på	tilbakemelding,	slik	at	vi	kan	rette	opp	eller	justere.	

Ta	kontakt	med	forfatteren	på	annesiri@civita.no	eller	civita@civita.no.	
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Sluttnoter	

 
																																																																												
1	Denne	definisjonen	er	hentet	fra	Store	Norske	Leksikon,	se	https://snl.no/digitalteknikk	
2	Som	det	fremgår	i	Mokyr	m.	fl.	(2015),	kan	nok	omfanget	av	faktiske	ødeleggelser	være	noe	
overdrevet,	og	motivene	for	sabotasjen	være	noe	forenklet	i	den	populære	versjonen	av	
denne	historien.		

3	I	realiteten	er	det	selvsagt	langt	flere,	siden	befolkningen	har	vokst	dramatisk	mellom	1875	
og	i	dag.	Det	er	selvsagt	heller	ikke	slik	at	disse	landbruksarbeiderne	er	blitt	arbeidsledige	
over	natten.	I	mange	tilfeller	har	endringene	skjedd	ved	at	neste	generasjon	har	funnet	
andre	arbeidsoppgaver	enn	sine	foreldre.	

4	Regnekraft,	eller	prosessorkraft,	er	datamaskinenes	evne	til	å	utføre	beregninger.	Jo	større	
regnekraft,	jo	flere	beregninger	eller	operasjoner	kan	utføres	per	sekund.	

5	Gordon	Moore	formulerte	opprinnelig	observasjonen	noe	annerledes	(se	f.	eks.	Valmot	
2015),	men	dette	er	essensen.		

6	For	en	omtale	av	boken,	se	f.eks.	Wolf	(2017)	
7	https://www.waze.com	
8	Utfordring	rundt	skattlegging	av	internasjonale	selskaper,	og	spesielt	teknologiselskaper,	er	
ikke	tema	for	denne	rapporten,	men	behandles	for	eksempel	i	Juel	og	Nordbakken	(2018).	

9	For	en	nærmere	gjennomgang	av	delingsøkonomien,	se	for	eksempel	Juel	(2016)	
10	En	grundig	gjennomgang	av	utviklingen	i	ulikhet,	mulige	årsaker,	samt	hva	man	kan	gjøre,	
finnes	i	Doksheim	(2017)	

11	En	grundig	diskusjon	av	borgerlønn	finnes	i	Fasting	(2018),	og	jeg	går	ikke	videre	inn	på	
tematikken	i	denne	rapporten.	

12	Mulige	forslag	til	dette	beskrives	i	Civitanotat	nr.	4/2018	(Juel	og	Nordbakken	2018)	
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Teknologisk utvikling er ikke noe nytt, heller ikke rask teknologisk utvikling. De siste hundreårene 
har nye oppfinnelser gjort samfunnet utrolig mye mer produktivt og økt levestandarden 
dramatisk. Baksiden av medaljen er at arbeidstakere som er blitt erstattet av maskiner og annen 
teknologi har måttet finne seg andre arbeidsoppgaver – eller de er blitt overflødige.  
 
Spørsmålet alle stiller seg nå, er om det er annerledes denne gangen. Står vi på randen av nye 
gjennombrudd innen robotteknologi, maskinlæring og kunstig intelligens som vil endre 
arbeidslivet grunnleggende? 
 
Denne rapporten gir et innblikk i de mange debattene rundt hvordan teknologien kan tenkes å 
virke inn på samfunnet, og da først og fremst på arbeids- og næringslivet. Hva er det egentlig som 
skjer når maskiner tar over arbeidsoppgaver og arbeidsplasser? Og er de endringene vi står oppe i 
nå vesensforskjellige fra tidligere tiders teknologiske sprang? 
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