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Blir vi overfødige?



Sjansen for å erstattes av maskiner:

• Telefonselger 99%
• Regnskapfører 98%
• Butikkarbeider 95%
• Smed 93%
• Murer 82%
• Sveiser 77,5%
• Tømrer 72%
• Tannpleier 59%

• Tannpleier 59%
• Sjåfør 57%
• Byggingeniør 56%
• Service elektroniker 54%
• Helsefagarbeider 47%
• Skuespiller 37%
• fysioterapaut 2%
• Prest 1,7 %
• Lektor 0,8%

Fra rapporten Computerization and the Future of Jobs in Norway 2014





Ting vil være anderledes



Uten teknologi Uten mennesket

Maskiner erobrer stadig mer av det menneskelige
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Hvordan vi gjør oss selv overflødige?

Vi bryter håndverket ned i enkeltoppgaver



Hvordan vi gjør oss selv overflødige?

Mekke bil

Finne kunder

Finne veien

Styre bilen

Ta i mot betaling

Økonomi



20252010



Hvordan vi gjør oss selv overflødige?

Mekke bil

Finne kunder

Finne veien

Styre bilen

Ta i mot betaling

Økonomi



Digitale maskinsystemer organiserer



Byggeprosjekter organisert som maskiner

Bryter ned byggeprosessen i
enkeltoppgaver…
men hva skjer videre?

Leie inn folk etter behov?

Orgnaisere rundt folka vi har?



Flere mulige roller for fagarbeidere























“Stoppeklokkeomsorg”

Digitale maskinsystemer organiserer

Mennesket
organisert
rundt
maskeinens
logikk



Digitalt byråkrati

Digitale maskinsystemer organiserer det meste



Hva gjør det med fagarbeideren?

Deskilling:
Fra håndverker til montør?

Mister evene til å kjøre bil?
Mister blikket for omsorg?

Blir maskindel

Blir maskin operatør

Større ansvarReskilling:



reskilling
Reparere systemets feil

Legge til rette
håndtere usikkerhet
improvisere
samarbeid



Planlegge:   forstå målsetning og helhet
reskilling



Vi må sette fellesskapet av mennesker i sentrum



Takk for oss!

Hakon.fyhn@ntnu.no
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