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876.689 stillinger er i høj risiko for 

automatisering 

 

Indeværende notat undersøger, hvor mange job der er i risiko for automatisering over de 

næste årtier. Vi finder at 31 pct. af alle job svarende til 876.689 stillinger er i høj risiko for 

automatisering. Værst ser det ud, hvis man er ansat indenfor kontor og kundeservice. Her er 

sandsynligheden hele 92 pct. for automatisering. Modsat er risikoen lavest, hvis man 

arbejder indenfor ledelse eller arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau. Ydermere 

ses en tendens til, at arbejder man i et fag hvor social interaktion og menneskelig omsorg er 

vigtigt, er risikoen for automatisering lille. Slutteligt viser analysen, at de lavtlønnede jobs er 

dem, der har den største sandsynlighed for at blive automatiseret.  

Arbejdsmarkedet er i hastig forandring grundet et stigende antal robotter, som overtager forskellige 

arbejdsopgaver. Robotterne har allerede gjort deres indtog i industrien, hvor de ofte overtager de 

rutineprægede opgaver, men udviklingen går hurtigt og robotterne mester efterhånden mere og 

mere komplekse opgaver. Indeværende notat dykker ned i tallene og ser hvor mange job, der er i 

højrisiko for automatisering. Ydermere undersøges hvilke typer af job, der er mest udsatte.  

På baggrund af data fra Pajarinen and Ekeland, som anvender data fra Frey and Osborne (2013), som 

undersøger, hvor mange job der er i høj risiko for automatisering i USA, analyserer vi det danske 

arbejdsmarked og laver en tilsvarende analyse. Grundet globaliseringen antages, at 

sandsynligheden for at et hvilken som helst job automatiseres, er den samme i Danmark som i USA. 
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FIGUR 1: ANDEL STILLINGER EFTER RISIKONIVEAU 

 

 

 

 

I Danmark er 31 pct. af alle job i høj risiko for at blive automatiseret (jf. figur 1). Det er svært at vide, 

hvor hurtigt udviklingen vil gå, og om disse job vil være fuldautomatiseret om 10 år eller først om 50 

år. Dog vælger Frey & Osborne (2013) at komme med et forsigtigt bud på en tidshorisont, som 

hedder 10 til 20 år. I andet kvartal 2015 bestod arbejdsstyrken af 2.852.000 mennesker i alderen 15 

til 64 år. 31 pct. af disse, svarende til 876.689 mennesker, er dermed i høj risiko for at deres job 

forsvinder grundet automatisering
1
. 

Kontor -og kundeservicearbejde bliver automatiseret 

Det drejer sig dermed om rigtig mange job, som indenfor de næste årtier står til at blive automatiseret. Det er 

derfor interessant at undersøge nærmer hvilke typer job, der er mest udsatte, da personer i disse stillinger nok 

skal forberede sig på at skulle laver noget andet i fremtiden.   

                                                                    
1
 Givet at sandsynligheden for om et job automatiseres ikke har ændret sig siden 2012.  
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Note: et job kategoriseres som værende i lav risiko hvis sandsynligheden for automatisering er 30 pct. eller derunder. Er 

sandsynligheden mellem 30 pct. og 70 pct. kategoriseret jobbet som værende i medium risiko og er sandsynligheden over 70 pct.  er 

jobber i høj risiko for automatisering. 

Datagrundlag: Pajarinen and Ekeland samt Danmarks Statistik. 
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FIGUR 2: SANDSYNLIGHED FOR AUTOMATISERING 

 

 

Som det fremgår af figur 2, er sandsynligheden for automatisering størst, hvis man arbejder 

indenfor kontor- og kundeservice. Her er den gennemsnitlige sandsynlighed for automatisering 

hele 92 pct. Faktisk er hele 87 pct. af alle stillinger i denne stillingskategori i høj risiko for at blive 

automatiseret. Den næstmest udsatte stillingskategori er operatør- og monteringsarbejde samt 

transportarbejde. Den gennemsnitlige sandsynlighed for at et job automatiseres i denne 

stillingskategori er 74 pct., mens hele 78 pct. af alle stillinger indenfor operatør- og 

monteringsarbejde samt transportarbejde er i høj risiko for automatisering. 

Retter man blikket mod den anden ende af skalaen, ses det tydeligt, at arbejde, der forudsætter 

viden på højeste niveau samt ledelsesarbejde, har markant mindre sandsynlighed for 

automatisering end alle andre jobtyper. Den gennemsnitlige sandsynlighed for automatisering er 11 

pct. og 14 pct. for henholdsvis arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau og ledelsesarbejde. I 

stillingskategorien arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau, er kun 1 pct. af alle stillingerne i 

høj risiko for automatisering, mens ingen af stillingerne indenfor ledelsesarbejder er i høj risiko for 

automatisering.  

Dykker vi yderligere ned i data, er det muligt at lave en top 10 over de mest udsatte job. 
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Datagrundlag: Pajarinen and Ekeland samt Danmarks Statistik. 
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TABEL 1: TOP 10 OVER MEST UDSATTE STILLINGER 

Stilling Sandsynlighed Antal 

Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske 

produkter 

99,0 % 

 

3.913 

Dataregistreringsarbejde 99,0 % 

 

2.587 

 

Salgsarbejde i kundekontaktcentre 

 

99,0 % 

 

69 

Speditørarbejde 

 

98,5 % 4.168 

Advokatsekretærarbejde 98,0 % 15.096 

Operatørarbejde af maskiner til pakning, 

påfyldning og mærkning 

 

98,0 % 2.682 

Regnskabsarbejde 

 

98,0 % 1.790 

Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling 

 

97,0 % 

 

56.186 

 

Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde 

 

97,0 % 

 

7.537 

 

Landbrugsteknikerarbejde 

 

97,0 % 

 

5.640 

 

 

 

 

Af tabel 1 fremgår det at operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter, 

dataregistreringsarbejde og salgsarbejde i kundekontaktcentre er de stillinger, hvor der er størst 

sandsynlighed for at arbejdsopgaverne automatiseres. I disse stillinger er sandsynligheden hele 99 

pct. De 10 stillinger, som er i højst risiko for automatisering, indeholder tilsammen næsten 100.000 

fuldtidsbeskæftiget.  

Vender vi igen blikket mod de stillinger som har den mindste sandsynlighed for at blive 

automatiseret, er listen over de 10 mindst udsatte stillinger tydeligt domineret af ledelsesarbejde 

samt arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau (jf. tabel 2).   

Note: data i tabellen er sorteret efter stillingens størrelse og den sandsynlighed for automatisering.  

*Antal angiver antal fuldtidsbeskæftiget. 

Datagrundlag: Pajarinen and Ekeland samt Danmarks Statistik. 
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TABEL 2: TOP 10 OVER MINDST UDSATTE STILLINGER  

Stilling Sandsynlighed Antal 

Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller 

 

0,4 % 

 

3.587 

 

Kost- og ernæringsarbejde 0,4 % 2.562 

 

Forskning, udvikling og rådgivning inden for 

undervisningsmetoder 

 

0,4% 

 

167 

Arbejde inden for audiologi og logopædi 

 

0,5 % 

 

83 

Ledelse af hovedaktiviteten inden for 

undervisningsområdet 

0,7 % 

 

5.868 

 

Ledelse af hovedaktiviteten inden for 

sundhedsområdet 

 

0,7 % 

 

3.736 

 

Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale 

område 

 

0,7 % 

 

243 

Arbejde inden for psykologi 

 

0,7 % 

 

85 

Almen undervisning efter grundskoleniveau 

 

0,8 % 

 

14.437 

 

Sygeplejerskearbejde 

 

1 % 

 

49.273 

 

 

 

 

Ser man på hvilke typer af stillinger, som kan automatiseres, er det tydeligt at rutineprægede 

stillinger, hvor arbejdsopgaverne kan kodes i en algoritme, er meget udsatte. Til gengæld er særligt 

lederjob i meget lille risiko for automatisering, da en leders arbejdsopgaver er komplekse og ikke 

rutinepræget. Ydermere, kræves der af en god leder at vedkommende har en god social forståelse 

og kan interagere på fornuftig vis med sine ansatte. Det tyder på, at stillinger hvor social interaktion 

er en vigtig del af arbejdet generelt er meget lidt udsat overfor automatisering. Dette gælder for 

eksempel almen undervisning, arbejde indenfor psykologi og sygeplejerskearbejde. I netop disse 

typer af stillinger er social interaktion og den menneskelige omsorg essentiel, hvilket er noget en 

computer endnu ikke er i stand til at levere.  

Note: data i tabellen er sorteret efter stillingens størrelse og den sandsynlighed for automatisering.  

*Antal angiver antal fuldtidsbeskæftiget. 

Datagrundlag: Pajarinen and Ekeland samt Danmarks Statistik. 
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Lave lønninger og risiko for automatisering går hånd i hånd 

Studeres gennemsnitlønningerne i de forskellige risikogrupper fremgår det, at den gennemsnitlige 

timeløn blandt stillingerne i høj risiko er noget lavere end blandt stillingerne i mellem eller lav risiko 

(jf. figur 3). Det peger altså på, at det hovedsagligt er personer med lave lønninger, som risikerer at 

deres job bliver automatiseret. 

FIGUR 3: GENNEMSNITSLØN EFTER RISIKONIVEAU 

 

 

Disse personer skal altså indstille sig på at deres job måske ikke eksisterer i fremtiden, og at de 

derfor skal lave noget andet. Der er i dag stor uenighed blandt fagfolk på området om, hvad den 

øgede automatisering på arbejdsmarked kommer til at betyde. Pessimisterne spår om store 

problemer med arbejdsløshed, da de personer, som mister deres job, ikke vil kunne finde nyt 

arbejde grundet mangel på arbejdsopgaver. Optimisterne mener at automatiseringen er en rigtig 

god ting, og at denne kun medfører end masse nye og anderledes job.  

At automatiseringen medfører nye typer af job er bestemt plausibelt. Kigger vi på udviklingen fra 

1950 til nu har arbejdsmarked gennemgået en industrielrevolution, hvor øget automatisering og 

flere maskiner ikke har medføret øget arbejdsløshed men blot andre typer af job. Situationen 

fremadrettet er dog lidt andreledes, da alt typer på at automatiseringen af arbejdsopgaver tager 

hastigt fart og kommer til at gå væsentlig hurtigere end tidligere set.  

Før i tiden har arbejdsmarkedet kunne nå at følge med, og man har haft mulighed for at omskole 

personer som løbende mistede deres job på grund af industrialiseringen. Spørgsmålet er derfor; 
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Datagrundlag: Pajarinen and Ekeland samt Danmarks Statistik. 
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kommer automatiseringen i fremtiden til at gå så hurtigt, at arbejdsmarked ikke kan nå at tilpasse 

sig? Hvis det sker, vil vi komme til at se en større gruppe arbejdsløse, hvis kvalifikationer ikke 

matcher de kvalifikationer, som efterspørges af arbejdsgiverene. 

SÅDAN HAR VI BEREGNET TALLENE 

Resultaterne i dette notat er beregnet ud fra Pajarinen and Ekeland, hvor sandsynligheden for at en 

stilling kan automatiseres er opgivet, samt data fra Danmarks Statistik på antal fuldtidsbeskæftiget og 

gennemsnitsløn pr. stilling.  

Vores data rummer sandsynligheder på 351 stillinger, hvilket i 2014 svarer til 1.209.469 

fuldtidsbeskæftiget. Det bemærkes at data er begrænset således at vi ikke har nogen sandsynligheder 

for stillinger indenfor militæret arbejde. 

Inspireret af Frey & Osborne (2013) er et job kategoriseres som værende i lav risiko hvis 

sandsynligheden for automatisering er 30 pct. eller derunder. Er sandsynligheden mellem 30 pct. og 70 

pct. kategoriseret jobbet som værende i medium risiko og er sandsynligheden over 70 pct. er jobber i 

høj risiko for automatisering.  
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