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Bekymring for teknologi er ikke ny

• Vespasian i Rom (69-79) ville ikke bruge nye metoder til at få søjler til 
Capitol

• Elisabeth I (i 1589) – ville ikke give patent til en strømpemaskine
(her fra Frey, 2019)

Gutenbergs bogtrykker, spindemaskiner i England m.v. – og nu den Fjerde 
industrielle revolution.

Keynes skrev i 1931 om hvordan det ville se ud om 100 år: ”for the first time 
since his creation man will be faced with his real, his permanent problem –
how to use his freedom from pressing economic cares, how to occupy the 
leisure, which science and compound interest will have won for him, to live 
wisely and agreeably and well” 



Analytisk tilgang – fra 2003 (autor et. Al., 2003, p. 1286)

Rutine arbejde Ikke-rutine work

Analytiske og interaktive

opgaver

Betydelig substitution Stærk komplementaritet

Manuelt arbejde Betydelig substitution Begrænsede muligheder for 

substitution og 

komplementaritet

Det indbefattede den gang eksempelvis ikke troen på at der kunne komme selvkørende 

biler
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Ny teknologi – og beskæftigelseseffekter

Ny teknologi

Udbredelse af 
teknologien 

(implementering)

• Mulighed for 
automatisering

• Ansatte tilpasser 
sig teknologi

• Job forsvinder – og 
skabes
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Samlet beskæftigelseseffekt



OECD’s vurdering 
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Andel (2015) hvor der har været implementeret ny 
teknologi og store forandringer (her fra OECD (2019, Employmenet Outlook, 2019).
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Forskellige vurderinger af konsekvenser

• Afhænger af opdeling uddannelser, vurdering af opgaver, men 
samstemmende store forandringer i de kommende 10-15 år.

• Ingen konkret viden om hvilke typer af job der skabes – men samspil til og 
med IT synes være et bud, andre digital marketing og design

• Forudsigelser om fremtidens behov arbejdsmarkedet er nærmest umulig
• Det nye er, at risikoen er vokset også for personer med uddannelse, såvel 

faglærte, kort, mellemlang og lang videregående uddannelse.

Eksempler: finansøkonom, jurister, læger, journalister, kommunikation, 
journalistik, sproguddannede og aktuar
Men mindre pres på en række uddannelser hvor sociale kompetencer er 
vigtige – om end dele af job kan automatiseres



Uanset om der kommer nye job eller ej

Der vil være:

1) Lange perioder hvor mange skal have efter- og videreuddannelse

2) En del hvis kompetencer og viden ikke længere er brugbar – og som
skal have helt nye kompetencer

3) Mange i risiko for at falde helt ud arbejdsmarkedet – selv hvis de er
stærkt specialiserede indenfor et felt



Kursusdeltagelse ved voksen og 
efteruddannelse
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Antal årselever efter alder og videregående
niveau, 2018

Alder i
alt

Under 25 
år

25-39 
år

40-59 
år

60 år og 
derover

Korte videregående uddannelser, 
KVU 3127 491 1421 1167 47
Mellemlange videregående 
uddannelser, MVU 7203 750 3180 3195 78

Bacheloruddannelser, BACH 409 91 173 129 16
Lange videregående uddannelser, 
LVU 2836 159 1172 1430 74

Ph.d. og forskeruddannelser 0 0 0 0 0

I alt 13575 1491 5946 5921 215



Udviklingen i årselever fordelt på VVEU-
niveauerne
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Deltagelse i uddannelse og efteruddannelse (såvel offentlig 
som privat) for højere uddannede (ISCED 5-8) indenfor sidste 4 
uger, %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

39,7 40,9 41,2 40,2 40,9 40,6 39,7 34,4 33,9 29,6



Formel uddannelse og træning for højere
uddannede indenfor de sidste 4 uger (% andel)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

15-64 7,7 8,0 9,0 8,6 9,5 9,7 10,0 10,0 9,8 8,7

25-54 8,5 8,6 9,5 9,0 9,8 9,9 10,0 10,2 9,8 8,7

55-74 0,9: : : : : : 0,8 0,8 0,6



Deltagelse i uddannelse og efteruddannelse efter 
alder, isced 5-8, seneste 4 uger

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

25-54 41,2 42,9 42,9 41,4 42,8 42,2 40,9 35,6 35,3 30,8

55-74 33,1 33,1 32,8 33,2 31,8 32,0 31,4 27,3 24,4 21,3



Mulige barrierer

• Alder
• Konjunktur
• Arbejds- og familieliv
• Virksomhedsstørrelse
• Uklart udbud uddannelser
• Pris – især masteruddannelser
• Ej klar viden om langsigtede behov – inkl. tro på, at uddannelse skal kunne

bruges her og nu
• Mindre virksomheder har vanskeligheder ved erstatte arbejdskraft – og 

dermed risiko for produktionstab
• Free-ride – bruger uddannede fra andre virksomheder



Løsninger?

• Øge erkendelse af at livslang læring er afgørende for job-sikkerhed

• Pligt og ret til at få og tage efter- og videreuddannelse – findes
eksempelvis for en række liberale erhverv

• Sikre at alle virksomheder deltager – mindske risikoen for free-ride 

• Måske forenkle udbuddet af uddannelser – overskuelighed og mere 
vægt på brede kompetencer end specifikke her og nu behov

• Gulerødder i lønsystemet – herunder forfremmelsesmuligheder



Konklusion

Meget enkelt:

Der er behov for livslang læring 


