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Appendices  

Appendix A  
Workshop design 

Tidspunkt (Varighed) Aktivitet Indhold 

15:00 - 15:10 Introduktion til fokusgruppe 
interview 

Formålet er, at præsentere 
deltagerne for det 
overordnede tema, hvilket 
er teknologisk 
arbejdsløshed. 
 
UBI bliver ikke nævnt her, 
blot at der i sidste øvelse vil 
blive præsenteret et 
alternativ til en måde at 
håndtere teknologisk 
arbejdsløshed. 

15:10 - 15:30 Hver deltager præsentere 
sig selv. 
+ 
Eget kendskab til 
teknologisk arbejdsløshed 
 

Her nævnes navn, alder, 
evt. uddannelsesmæssig 
baggrund, varighed af 
ledighed samt tidligere 
erhverv. 
 
Deltagerne skal efter de har 
præsenteret de formelle info 
omkring sig selv, afslutte 
med en refleksion omkring 
deres forhold/kendskab til 
teknologisk arbejdsløshed.  

 



15:30 - 16:30 
 
Pause a 15min 

Scenarier mm. ift. 
automatisering og 
teknologisk arbejdsløshed 

Øvelser (se scenarie 
dokument) ift. teknologisk 
arbejdsløshed og 
automatisering 

16:45 - 17:50 Borgerløn/basisindkomst 
oplæg - en mulig løsning på 
teknologisk arbejdsløshed 
 

- Der gives eksempler 
på forsøg  

- Social 
dividende/negativ 
indkomstskat/UBI 

Først præsenteres 
deltagerne for begrebet 
borgerløn/basisindkomst 
(herunder UBI). 
 
Dernæst bedes deltagerne 
diskutere hvad de mener 
om basisindkomst. Kan det 
fungere, er vi parate til det 
som samfund og er det 
overhovedet en vej man bør 
gå. 

17:50 - 18:00 Afslutning på Fokusgruppe 
interview 

 

 

Appendix B 
 

Eksisterende teknologi kan automatisere mindst en arbejdsdag om ugen for otte ud 
af ti danskere 
 
Udviklingen er først og fremmest en mulighed for øget velstand. 
 
Automatisering kan drive produktivitet og dynamik i alle brancher, men skal tilgås 
forskelligt.  

- Handel 
- Industri 
- Transport 
- Erhvervsservice 

 
Beskæftigede i alle faggrupper skal fremover udvikle nye færdigheder. 
 
Der er et specifikt behov for flere med avancerede digitale og analytiske evner til at 
drive udviklingen. 
 
Der er også andre dynamikker end teknologi, der fremover kan drive jobvækst. 
 
En gruppe på omkring 250.000–300.000 beskæftigede kan få svært ved 
transitionen. 
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1) 

 
Billedet viser, hvilke fagområder McKinsey & Co anslår som værende de mest udsatte ift. 
automatisering. Der anslås også, at alle professioner i en eller anden grad, vil være udsat for 
kommende automatiseringsprocesser.  
 
 
 
2) 
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Billedet viser hvilke effekter øget produktivitetsvækst har af betydning på efterspørgslen af 
arbejdskraft. McKinsey & Co anslår at den samlede beskæftigelse altid vil følge 
arbejdsudbuddet. Danmark anses som værende mindre udsat for konsekvenser pga. 
teknologi, da personer oftest hurtigt finder nyt arbejde. De anslår også at teknologi medfører 
nye efterspørgsler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
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Billederne viser henholdsvis anslag på hvordan automatisering vil påvirke handelsbranchen 
samt industribranchen. McKinsey & Co antager at især handelsbranchen vil mærke en 
effekt, men også transportbranchen nævnes som værende udsat. Der nævnes også, at det 
vil ske i et forskelligt tempo ift. hver enkelt branche eller industri, men argumentet er også 
her, at automatiseringen vil øge væksten. 
4) 
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Billederne illustrerer hvad der arbejdsmæssigt og færdighedsmæssigt kan komme til at 
ændre sig i forbindelse med automatisering af jobs og arbejdsopgaver. Der lægges i høj 
grad vægt på, at det er nye færdigheder der skal gøre sig gældende, da automatiseringen 
ikke kan erstatte menneskelig praksis, kun i få tilfælde (Vores analyse af mere end 420 
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jobs viser, at de færreste jobs er fuldt automatiserbare; kun i 15 pct. af jobs kan mere end 70 
pct. af aktiviteterne automatiseres. For langt de fleste job (80 pct.) kan 20 pct. af 
arbejdsdagen til gengæld automatiseres.). I McKinsey & Co’s konklusion, vurderes der også 
hvilke færdigheder eksisterende faggrupper kommer til at arbejde hen imod. 5) 

 
Billedet illustrerer hvordan arbejdsudbuddet, ifølge McKinsey & Co, forventes at stige med i 
fremtiden i relation til en stigende automatisering. I fremtiden anses specialisering og 
ekspertise som værende vigtige ingredienser for en god automatiseringsomstilling.  
 
6) 
De dynamikker der omtales er blandt andet, sociale færdigheder samt kreativitet. De 
henviser til det stigende antal ældre der også vil være frem til 2030, hvortil plejefærdigheder 
også nævnes som værende erhverv og evner der ikke nødvendigvis kan erstattes 
fuldkommen af teknologi.  
7) 
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Billedet illustrerer hvordan danskerne indenfor 6 arbejdsområder ofte rammer samme 
automatiseringsudfordringer når der skiftes job. Nederste boks viser hvilke beskæftigelser 
der anses som værende særligt udsatte. Visse erhverv rammes hårdere, da et jobskifte ikke 
vil kunne forhindre at samme kvalifikationer i et andet lignende job, ikke også allerede er i 
fare for at automatiseringen har overflødiggjort deres arbejdsopgaver. I alt anslås det til at 
være 250-300.000 jobs der potentielt har store udfordringer ift. automatisering.  
 
 

Appendix C 
Should be read as top to bottom. 
Borgerløns ideer - studerendes workshop 
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Eva Joe Poul 

Ideen med ikke at skulle på 
arbejdsmarkedet virker 
attraktivt, har mulighed for 
selv at “styre” eller bygge sit 
eget liv. 
 
-Skal have den fra 16-18 år. 
 
-Halv borgerløn for børn 
 
-Ved ikke hvad beløbet skal 
være, men skal dække over 
husleje, mad, 
transportudgifter, “sjov” 
 
-Skal dække alle, men 
måske forskellige niveauer 
baseret på anden indkomst 
 
-Få fuldt beløb hvis man 
ikke arbejder 
 
-Skal have mulighed for at 
dyrke sine hobbyer 
 
-Skal have muligheden for 
at gå sine egne veje 
 
-Tager hånd om sine 
borgere, øget sundhed og 
livskvalitet 

8000kr - Alle 
 
1000kr for under 18 år 

- Deres 
mad+pleje/opsparing 

 
Kriterier: Skal kunne 
redegøre for 
hjemmearbejde. 

- Hjemme/selv arbejde 
- redegør for nye 

kompetencer, eller 
taget opvask 

 
Finansiering: 
Gør det mere attraktivt at 
arbejde 

- Bedre vilkår 
- Rutschebaner/Racer

baner 
- Flexible arbejdstider 
- (Social stigma!) - om 

arbejdsløshed vil gå 
hen og blive det. 

 
Argument: 
Glad på arbejdet - glad i 
hjemmet 
 
Frihed til kreativitet (vigtigt 
for mig) 
 

Alle myndige får som basal 
indkomst +7500 
 
Folk som har lyst kan takke 
nej og det vil blive fordelt til 
resten eller bragt til 
finansiering 
 
Det skal være til alle der har 
bosted i Danmark (i et år) 
 
Finansieret af: 
 

- automatisering 
- nordsøolie 
- Grønland 
- De rige 
- Aktiemarkedet 

 
7500 kr for 1 person uden 
børn: 

- Mad 
- drikke 
- husleje 1 værelses 
- el, varme, vand 
- Internet 

 
10.000 kr for 1 person med 
1 barn 

- jo flere børn, jo flere 
penge 

 
Det er inklusivt  
Det opretholder 
levestandard 
Næsten universelt  

 
Fordele - studerende (McKinsey&Co øvelse) 

Nr Eva Joe Poul 

1 Objektiv indsamling 
af data 
 
Mindres stress hos 
medarbejderne 
grundet reducering 
af arbejdsopgaver 

Kortere arbejdsuge! 
 
Bedre arbejdsvilkår 
(fx. mindre monotont 
arbejde) 

- måske 
mindre 
stress 

Mindre fysiske 
skader 
 
Større effektivisering 
= Flere penge 
 
Større skel mellem 
hjemme og 

8 



arbejdsliv = mere 
fritid til rekreative 
aktiviteter  

2 Et rigere samfund 
-optimering af 
ydelser 

Flere penge til at 
pleje for deres 
ansatte? 
 

- Eller hjælpe 
med 
ny-uddannel
se (Lidt 
godtroende) 

 
Mere tid til kunder 

- nice ift 
velfærdssyst
emet 

- Nice ift. 
customer 
service, fx. i 
en tøjbutik 

 

Øget velstand 
 
Øget 
beskatning=flere 
penge til velfærd 

3 Kan frembringe 
innovation og mere 
tid til projekter 
 
Får udført flere 
opgaver i løbet af en 
arbejdsdag 

Fordel at der er 
fokus på at 
forskellige brancher 
skal tilgås forskelligt! 
 
 
Man kan altid gå 
“tilbage” 

- folk kan lide 
håndlavede, 
kvalitetsprod
ukter 

(Tilbage til 
ikke-auto)  

Omstillingsparathed 
 
Vækst 
 
Øget fokus på 
kundekontakt, 
service og design 
 
Transport: hurtigere 
levering 
 
Større præcision 

4 Får nye 
kompetencer 

Man kan altid bruge 
nye færdigheder! 
(Måske noget 
akademiker agtigt 
sagt) 

Muligheder for 
selfimprovement 
 
Skabe større 
selvindsigt 
 
Flere mennesker 
med flere flrdigheder 

7 “Post it note 
efterladt blank” 

Bedre 
trafiksikkerhed 
 

Vækstpotentiale 
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Man er ikke alene! 
 
Chauffør kan blive 
racerkører 

 
 
Ulemper - Studerende (McKinsey&Co rapport) 

Nr Eva Joe Poul 

1 Kan erstatte job 
 
Bliver arbejdet 
udført tilstrækkeligt? 
 
Mister det 
menneskelige 
perspektiv på 
opgaven 
 
Er teknologien 
holdbar, eller skaber 
det blot flere 
ulemper 
 
Interaktion med 
andre - mister den 
menneskelige 
kontakt (varme 
hænder) 

Chance for ikke at få 
kortere arbejdsuge, 
men bare mere 
arbejde/alternative 
opgaver som “fyld” 

Hvad med dem som 
førhen havde 
maskinernes job? 
 
Flere arbejdsløse 
indenfor bestemte 
fag. 

2 Kun kønomisk 
velstand? Er det på 
bekostning af social 
og milø velstand? 
 
Større forskel 
mellem rig og fattig 

Færre 
arbejdspladser 

Større skel mellem 
hjemme og 
arbejdsliv 
 
Rastløshed 
 
Mindre 
rådighedsbeløb 
 
Evt. 
ulighedsskabelse 

3 Kan skabe en 
ustruktureret og 
kaotisk hverdag for 
medarbejdere 
 
Hvordan bliver de 
tilgået forskelligt? 
-Hvem bestemmer 

Mere tid til kunder 
 
-Ikke så nice ift. at 
gerne ville være 
alene (Men man kan 
jo altid sige nej tak) 

Vi glemmer de ikke 
omstillingsparate 
 
Svære for mindre og 
mellemstore 
virksomheder at 
konkurrere 
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tilgangen? -automation bias 
-sikkerhedsbrist. 
Mindsker 
produktionen eller 
koster mere = Ingen 
gevinst 

4 Ikke alle har let ved 
at lære nye 
færdigheder fx. 
ældre mennesker 
 
Måske har alle 
heller ikke lyst til at 
udvikle nye 
færdigheder 
 
Kan blive svært at 
implementere, de 
fleste har svært ved 
ændringer 

Går meget ud over 
ikke-kreative + 
sociale 
 
Ikke så nice for dem 
der allerede er glade 
for deres arbejde 
 
Hvordan skal man få 
det? 
-Hvem betaler for 
det? 

You can’t teach an 
old dog new tricks 
 
Hvor skal de få 
deres kompetencer 
fra? 
 

7 Stor arbejdsløshed i 
visse faggrupper 
 
Taber samfundet 
penge på disse 
“udsatte” 
 
Mister “hjælpen i 
bussen” og den 
autoritære figur 

Det er meget mange 
mennesker! 
 
Mange der skal 
have nye 
færdigheder eller 
uddannelse 

Mister menneskelig 
interaktion i bussen 
 
Bør vi tilgodese 
maskinerne frem for 
det enkelte 
menneske 

 
 
 
Borgerlønsideer - arbejdsløse  

Simon Earl Toby Mimi 

Udbetal 
personfradrag for at 
stimulere forbrug 
 
Behold det system 
vi har nu. Evt. med 
modifikationer 
 
 
Fordele: 
finanspolitisk 

Lige over 
fattigdomsgrænsen 
-hus, internet, mad, 
base 
 
Betingelse: 
tvungen/frivillig 
samfundstjeneste 
-Sne, blade 
renovation, 
pædagogik pleje 

15.000kr 
 
Fra 18år 
 
Gradvist indførelse 
 
Fuldt beløb når de 
er i 20’erne 
 
Finanseres gennem 
progressive skatter 

Justeres efter 
inflation 
 
Skal kunne dække 
et hjem, mad, basis 
udgifter, transport 
 
Gradvist 
introduceres fra 18 
år 
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instrument (trykke 
penge) for at 
stimulere forbrug 
 
Ulemper: Dræber 
initiativ 
 
Skaber klasse af 
mennesker der er 
hægtet af 
 
Ideen baseres på en 
tvivlsom præmis om 
arbejder der 
forsvinder og ikke 
kommer igen 
 
Fører til højere 
inflation 
 
Virksomheder tjener 
penge, ikke 
nødvendigvis 
fællesskabet 

mm. 
 
Finans:  
Mindre beurakrati  
 
Skattefradrag 
 
Konanthjælp osv.. 
 

(gerne grønne) Finanseres af 
skatter på ekstremt 
rige mennesker og 
firmaer 
+Ingen smuthuller, 
ligesom Cayman 
Islands! 

 
 
Fordele - Arbejdsløse (McKinsey & Co øvelse) 

Nr Simon Earl Toby Mimi 

1 Mindre 
arbejdstid= 
mindre stress 
 
Mere fritid = 
Mere plads til 
kreativitet 
 
Større 
produktivitet 
-mere pr. time 

Nedsætning af 
arbejdstid er 
generelt en god 
ide 

Mere fritid før 
arbejde 
-personligt, 
såvel som på 
arbejdspladsen 
 
Mere profit for 
kapitalen 
 
Højere 
prdouktivitet 

Mindre 
arbejdstid 
 
Mere tid til 
frivilligt 
arbejde/værdiful
dt 
arbejde/venner/f
ritid 
 
 
Mere lokal 
produktion 

2 Mennesker vil 
altid finde på 
noget at lave, 
for 
mad/$/Stimuli! 

Flere jobs på 
lang sigt (Evt. 
nogenlunde 
samme antal) 

Ja, hvis alle får 
andel i det, dvs. 
hvis 
efterspørgslen 
følger med. 
 

Velstand som i 
varme hænder? 
Yes please, 
men er det et 
reeelt outcome? 
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Udbudsteori er 
overrrated hvis 
ikke 
efterspørgslen 
følger med. 

3 Livslang læring 
selfvgølgelig! 

Helt sikkert! Vi udvikler os 
som 
mennesker, 
kreativt og 
socialt 
 
Mennesker 
egner sig 
måske også 
bedre som 
generalister end 
specialister 

Udvikling af 
“komplimentært 
arbejde” 

4 (Blank) Større 
efterspørgsel på 
specialeserede 
færdigheder 

Som 
udgangspunkt 
lutter fordele 

Bedre service? 

7 Vi begræder 
ikke tabet af 
industarliserede 
jobs (nedslidte) 

Rammer 
særlige 
grupper. Lidt 
som flygtninge, 
invandre, unge 
-Sværere “bare” 
at få et arbejde 

Lavere 
lønninger = 
Bedre 
konkurrence 
 
Skodjobs 
forsvinder 

(Blank) 

 
 
Ulemper - arbejdsløse McKinsey & Co øvelse 

Nr Simon Earl Toby Mimi 

1 Mindre løn 
pension, skat 
 
Færre jobs 
 
Skævrider 
konkurrence 
mellem lande 
(U-lande og 
I-lande rammes 
forskelligt) 

Arbejdstiden 
kunne bruges 
på andre 
opgaver 

Blank Mindre værdsat 
arbejde 
 
Føles 
menneskeløst 
 
Mindre løn? 

2 Udviklingen 
giver velstand 

Kun øget værdi 
og produktivitet 

Ja, men man 
skal være obs 

“Velstand” for 
hvem? 
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-Kommer an på 
hvad vi vil 
politisk 
-flere jobs på 
lang sigt 
-færre på kort 
sigt 

 
Er 
velstand=velfær
d? 

på at de mere 
“personlige” 
jobs ikke 
forsvinder i lige 
så høj grad. 
Erhvervsservice 
og handel især. 
“varme hænder” 

 
Pengene vinder 
jo altid. Mere tid 
og flere penge 
gavner i sidste 
ende bare 
firmaet. 
 
Der er ingen 
firmaer der bare 
kører rundt for 
hyggens skyld. 

3 Idealtyper. 
Mennesker vs 
maskiner 

Menneskelig 
kontakt er vigtig 
i handel, 
kunderelation, 
service 

Væsentlig 
ændring af 
arbejdsmarkede
t, kultur og 
identitet 

Bliver folk 
meget ens?  
 
Bliver 
individualitet 
negativt? 
 
Mindre 
inklusion? 

4 Sværere for folk 
der ikke har så 
mange evner til 
at være med på 
arbejde. 

Færre 
arbejdstimer og 
jobs på lang sigt 

Minus 
pædagogik, i 
høj grad pleje 
osv… 
Menneskefag 

Lægger det ikke 
meget pres på 
arbejderen? 
 
Vil arbejderen 
føle sig som en 
simpel robot? 

7 Social 
værnepligt? 
 
Grundlaget. 
kommmer 
arbejde igen? 
 
Initiativ 

Der kan hurtigt 
opstå en masse 
“forbedringer” 
på ting der 
fungerer fint  

Pres 
på¨uddannelses
systemet  

Folk bliver “tabt”  
 
MEre stigma 
om dem der 
ikek følger med 

 

Appendix D 
Insecure labor and automation 
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Beskrivelse: 
Amazon, der er et af verdens største firmaer, beskæftiger sig blandt andet med nethandel 
gennem deres platform, hvilket skaber et behov for en håndtering og sortering af varer der 
skal sendes afsted til køberen. Amazon har i takt med deres store vækst, gradvist skiftet en 
masse lagerarbejdere ud med smarte robotsamlebånd, der kan stå for pakning og sortering. 
Situationen er i nogle lagerhuse, at behovet for menneskelige arbejdere er sænket til et fåtal, 
der primært arbejder med vedligeholdelse af maskinerne.  
 

 
Beskrivelse: (evt. vis video https://www.youtube.com/watch?v=JM1vUmrjOHI) 
Billedet viser robotten Moxi, der er designet til at udføre manuelle opgaver for 
sygeplejersker, hvor der ikke skal indgå fysisk kontakt med en patient. Robotten er 
endvidere designet med en social intelligens og kan lære gennem menneskelig observation 
(https://diligentrobots.com/moxi).  Udviklerne bag Moxi mener at en robotautomatisering af 
arbejdsgangene på et hospital, vil frigive mere tid til de ansatte.  
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Beskrivelse: 
I Kina har der sidste år været forsøg med at indføre robotter som børnehavelærere. Keeko, 
som robotten på nederste billede illustrerer, er designet til at være nuttet, og skærmen er 
endvidere designet til at vise hjerter, hvis barnet svarer korrekt på et spørgsmål. Den skulle 
efter sigende koste 9000kr, hvad der svarer til en månedsløn for en kinesisk 
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børnehaveklasselærer. Ifølge flere af de kinesiske skoler, hvor robotten er blevet 
introduceret, har de været tilfredse, men anerkender dog at det som det ser ud nu, ikke er 
muligt fuldkommen at erstatte en menneskelig lærer.  
 

 
Beskrivelse: 
Billederne viser to ud af flere eksempler på automatisering i form af selvkørende 
transportmidler. Øverst vises en førerløs bus, hvor man i dag rundt i verdenen ser mange 
eksempler på forsøg med at indføre førerløse busser. Nederst ses en illustration af hvordan 
førerløse skibe kunne se ud, hvor man ligesom med biler, busser og tog, vil kunne udnytte 
muligheden for at automatisere transport.  
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Beskrivelse: 
Begge billeder er eksempler på “selvbetjening”. Disse selvbetjeningsteknologier, er ofte 
designet for at effektivisere købsprocessen i restauranter, butikker osv. Det muliggør også at 
inddrage kunderne i arbejdsprocessen, ved f.eks. at erstatte mennesker med automater eller 
maskiner, som selvbetjeningskasser i et supermarked. Det har endvidere også vist sig, at 
der ofte er en øget indtægt forbundet med selvbetjening.  
 

Appendix E 
Original extracts in Danish. These have been translated to english in the final report. 
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Simon: “Af fordele der tænker jeg, mindre arbejdstid giver mere fritid. Det giver mindre 
stress og større mulighed for at være sammen med sin familie og de mennesker man 
holder af osv. Det giver måske også mere plads til kreativitet, når ens hjerne ikke er 
fuldstændigt kogt, fordi man har så meget stress.”  
 
Simon: “Det er lidt ligesom Toby var inde på. At skodjobs forsvinder. måske er det godt 
at.. ligesom du sagde, at der ikke længere er folk der skovler koks ind i en dampmaskine, 
så kan vi på et tidspunkt komme til at tænke, jamen det er godt at folk ikke skal gå og lave 
sådan noget trægt monotont arbejde” 
 
Simon: “Til udsagnet om at alle faggrupper skal udvikle nye færdigheder. Jeg tænker det 
bliver sværere for folk der ikke har så mange evner at være med på arbejdsmarkedet. 
Selvfølgelig har alle nogle evner, men altså… I det store billede tror jeg det er rigtigt. [...] 
og som den ulempe vi havde før, så kan der være nogle grupper som flygtninge, 
indvandrere og unge mennesker der måske ikke har så mange kompetencer eller som har 
sværere ved at klare sig i det mere specialiserede jobs, eller komme ind og få dem i det 
hele taget. De kan få sværere ved at komme ind på arbejdsmarkedet.” 
 
Simon: “Og det er det der er så fucking hårdt ved at være arbejdsløs ikke? Det er der også 
at så møder man nogle mennesker der ligesom har ret til at sige noget til en, fordi det 
ligesom er dem der betaler for mig. [...] med borgerløn.. dræber vi initiativ og skaber vi en 
større klasse af mennesker der bare er hægtet af. Hvad hvis det er halvdelen af 
befolkningen der laver noget. Så får vi… Eller 70% der laver noget og 30% der ikke laver 
noget: Størstedelen laver stadig noget.. Vi kan få en kæmpe klasse af mennesker der 
bare er hægtet af.” 
 
Simon: “Jeg havde ligesom en indkomst og pludselig er jeg på spanden, og så skal jeg 
med hiv og sving få alt til at fungere. Det bobler lidt i mig, når man fjerner eller siger at der 
ikke skal være en motivation for at gøre noget arbejde, man på afstand synes der er lort.”.  

 
 

Toby: “Det er meget det som Simon kommer omkring. Mere fritid, både fra arbejde men 
også ift. at du bliver frigjort til at lave nogle andre ting på arbejdet, som højst sandsynligt 
giver mere værdi for arbejdsgiver og forhåbentlig også for en selv. Så har jeg skrevet 
højere produktivitet, fordi den tid vi så er på arbejde, der laver vi nok mere, fordi vi er 
klarere i hovedet pga. mere fritid.” 
 
Toby: “Selvfølgelig er det godt at skodjobs forsvinder, men når de så tager indkomsterne 
med.. Så er det ikke så fedt.  
 
Toby: “...Vi bruger ikke flere penge, og lønningerne stiger ikke i takt. Og vi skal spare i det 
offentlige… Fordi… Så det kommer heller ikke til at stige. Og så er det kun de private 
investeringer der er tilbage. Og hvad incitament har store virksomheder, dem som får 
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mest ud af den her automatisering egentlig i , at reinvestere kapitalen igen, hvis der ikke 
er noget at tjene pengene på?” 
 
Toby: “Jeg kommer til at tænke på den scene fra Irobot, så Will Smith, han er så 
gammeldags så han kører selv, han gider ikke at slå det der automatiske kørsel til når han 
kører. Alle andre er bare.. er du sindsyg, du kører over 200km i timen, det er sindsygt du 
kører så hurtigt manuelt. Ja det er svært for os at forestille os, men det er nok egentlig en 
god ide. Så kan det godt være man mister noget kontakt med buschaufføren på sigt.”  
 
Toby: “En af ulemperne især, er pres på uddannelsessystemet, for så skal vi lære en 
masse nye færdigheder, og hvor skal vi lære det henne? Det skal vi gøre på en eller 
anden uddannelsesfacilitet går jeg ud fra. og de er fortsat presset, og der er ikke åbnet op 
for flere penge der. Det er et dilemma. Og det vil måske også lægge pres på, ikke bare 
uddannelsessystemet men også på uddannelserne. Har vi behov for at uddanne på 
samme måde som vi gjorde før i tiden. Er det alle uddannelser der er lige relevante når vi 
går den her tid i møde? Hvis vi når dertil hvor teknologien går så hurtigt, så der kommer 
en ny uddannelse med noget nyt og spændende, men så før man bliver færdig på 
kandidaten, så finder man ud af at, nå.. det kunne man egentlig ikke rigtig. Der er en 
teknologi der kan gøre det endnu bedre, og så nå. Nu har jeg brugt fem år på at uddanne 
mig. Teknologien går hurtigere og hurtigere, men vi får ikke rigtigt mere tid til at lære at 
omstille os.” 
 
Toby: “Nu siger du at der er noget i vejen med at rydde blade, men det er der jo ingen der 
siger der er. Alle er jo glade for at der bliver ryddet blade, men hvem skal betale for det. 
Og der tænker jeg, at sådan et eksempel, i en borgerlønsverden. Lad os bare lege med 
tanken. Der ville der være frivillige til at gøre sådan noget. Fordi man ville have mere 
fritid.” 
 
Toby: “Jeg tænker sådan en ubetinget basisindkomst, borgerløn, på 15.000 og så tænker 
jeg så, at den gradvist skal indføres fra man bliver 18, og man så får det fulde 15.000 
beløb sidst i tyverne. De første år, får man 1500, og så de næste år 3000, sådan at den 
gradvist bliver indført, og sådan når man bliver 18 er sådan.. fuck. 15.000!”  

 
 
 
 

Earl: “Generelt tænker jeg, at nedsætningen af arbejdstid er en god ide, især hvis det er 
hårdt fysisk arbejde, så tænker jeg når vi har robotter der kan klare tingene for os, så er 
det bedre at vi har mennesker der holder fri om fredagen, og så er der nogle robotter der 
knokler lidt ekstra.” 
 
Earl: “Og hvem er det i så fald der skal vinde? Og kan virksomhederne så formå at 
kanalisere al det her velstand over til velfærd i form af jobs. Der var ham i USA der lavede 
det trick med at opkøbe en masse cancermedicin og skrue prisen op på det og så 
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skummede han fløden på det. Der er masse eksempler på virksomheder der sidder og 
skummer fløden og efterlader arbejdere..Og hvis vi tager arbejderen ud af den ligning. 
Lige nu der har vi virksomheder.. Min mor arbejder på Novo Nordisk. Der er en masse 
produktionsarbejdere inde i den fabrik der tjener en pissegod løn som de tager med hjem 
og gør at der er godt velstand i Hjørring, ihvertfald i forbindelse med den ude på Novo. 
Hvis man automatiserede al det, ville sukkersygemedicin koste det samme? Formentlig. 
Vil menneskene der arbejder på novo tjene det samme? Formentlig ikke. Fordi der er ikke 
nogen grund til at have dem til at være der, fordi det hele i forvejen er automatiseret. Og 
så tænker jeg, så gør man jo steder fattigere til fordel for at Novo Nordisk kan tjene 
dobbelt så meget fordi de har halvt så mange mennesker ansatte” 
 
Earl: “F.eks. Føtex, jeg handler aldrig i føtex mere fordi de har fået de der automatiske 
scannere nede ved kassen, og jeg synes det er et helvede fordi man aldrig kan komme i 
kontakt med nogle føtex medarbejdere, fordi de er der ikke i butikken. jo måske, står der 
en nede ved køl. Og det synes jeg er irriterende. Jeg vil gerne gå ned i netto og sige hej 
og fortsat god dag til kassedamen, for det giver en menneskelig kontakt, og hvis jeg 
spørger hende om at den her gik ind til 40kr, den stod til 20 dernede, og så kan hun 
hjælpe mig med at sige, det har du sgu ret i, den sætter vi ned til 20. Så bliver hun glad for 
at hun hjalp mig, og jeg bliver glad fordi hun hjalp. Det er sådan noget jeg tænker der er 
vigtigt, men er sådan noget vi kommer til at fjerne i et automatiseret samfund, det med at 
man ikke møder mennesker i sin daglige.. når man skal ned at handle f.eks.. Hvis man 
skal tage med bussen et eller andet sted hen. Nu har jeg lige været med bussen i dag. I 
Vodskov. Man hilser altid lige på buschaufføren her i nordjylland. Det gør man ikke alle 
mulige andre steder. I københavn har de allerede nogle automatiserede nogen, hvor du 
går ind bagi. I fremtiden, når vi skal med bussen, så møder vi ikke nogen buschauffør, og 
sætter du dig bare ind og bliver kørt fra a til b”. 
 
Earl: “ Det du skal lære i dag, er kompetencer og kunne tilegne dig viden og til hver en tid 
finde den viden du skal bruge for. Så du har ikke behov for at kunne hoved-regne i dag, du 
har ikke behov for at vide alt om hvordan 2. verdenskrig fungerede. Det er sådan meget 
de fælles mål i folkeskolen arbejder hen imod. det er hvad jeg skrev, livslang læring. Det 
er det det handler om i dag. “  
 
Earl: “Jeg tror det ødelægger nogle mennesker, at de føler at de skal tigge om at få nogen 
penge. Det gør ihvertfald noget ved min selvrespekt. Jeg vil langt hellere ikke have været i 
dagpengesystemet, end at være i dagpengesystemet. Jeg ville meget hellere ikke have 
nogen penge, og så slippe for at være dagpengesystemet, og så samle flasker eller tage 
ud som lagerarbejder. Gøre alt muligt andet. Det vil jeg meget hellere end at være i 
dagpengesystemet. [...] Men umiddelbart tænker jeg det er da sjovt, at jeg har det bedre 
psykisk når jeg ikke skal sidde og tigge om penge, end når jeg skal sidde og tigge om 
penge.” 
 
“Det skal være selvfølgelig.: Bolig og mad, internet og strøm: Sådan nogle ting der er 
vigtige man har. Det skal man selvfølgelig kunne betale. jeg tror ikke der er nogen i 
Danmark der kunne klare sig uden internet: Og det skal selvfølgelig kunne justeres det her 

21 



beløb. Men det der med internet og sådan nogen ting, det kommer lidt ned i det næste, for 
hvad er betingelserne. Noget af det første jeg tænker er en betingelse for det her, er at vi 
omstrukturerer vores samfund fuldstændigt. [...] Betingelserne.. Der tænker jeg stadig 
noget med at lave tvungen samfundstjeneste, og tvungne samfundstjeneste det lyder 
træls, men tænker jeg det behøver det ikke blive. Jeg tænker det kan være rigtig 
hyggeligt. Jeg tænker en eftermiddag om lørdagen hvor folk alligevel ikke har noget at 
lave. Det kunne hedde et eller andet helt vildt spændende, og det skulle være alle der 
skulle gøre det: “  

 
 
 
 

Mimi: “... At det nok vil føre til mindre arbejdstid for menneskene, men måske mere tid til 
noget mere værdifuldt arbejde, måske arbejde med mennesker eller frivilligt arbejde eller 
mere tid til familien.”  
 
Mimi: “Jeg tænker også, måske at hvis nu robotterne ligeså godt kan gøre det arbejde 
som arbejderen laver, vil han så føle det er lidt meningsløst det han laver, hvis han godt 
kan se at hey, en robot kan måske godt gøre det her. At det måske føles lidt meningsløst 
for ham at han skal gå og gøre.. samlebåndsarbejde f.eks. Om det sådan også er at 
arbejderne bliver mindre værdsat, når det går hen og bliver robot arbejde”. 
 
Mimi: “Og det var også noget jeg skrev. At penge de vinder altid. Hvis der er mere tid og 
flere penge, så gavner det i sidste ende firmaerne. Der er ingen firmaer der kører rundt for 
hyggens skyld. De gør det fordi de vil tjene penge. Og jeg tror måske automatisering 
meget nemt vil kunne betyde at det kun er firmaer der får gavn af det. medmindre der 
bliver lavet nogen politiske retningslinjer, medmindre der sker et shift i det. Så er jeg 
bange for at det i sidste ende kun gavner firmaer.“ 
 
Mimi: “Hvis en flyver bare kun var på automatpilot, så ville folk da gå apeshit. Der er ikke 
nogen der vil være trygge ved. Bare det at man kan se den ene pilot skal ud og tisse, så 
bliver man helt.. uuuh kun en pilot.”  
 
Mimi: “Ja, jeg tror ikke det kan nytte med den måde det bliver gjort nu, med at ligesom folk 
skal sidde på jobnet og søge over en masse jobs de aldrig får. Du kan ligeså godt lade 
være. Der er ingen grund til at shame folk.”  
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