TEKNOLOGIUTVIKLING OG
FREMTIDENS ARBEIDSLIV
I FINANSNÆRINGEN

"Artificial intelligence, [and] big data is a threat to human beings.
I think AI should support human beings. Technology should
always do something that enables people, not disable people.”
Jack Ma, World Economic Forum 2018
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KAPITTEL 1

INNLEDNING

INNLEDNING

Finansnæringen er inne i en viktig brytningstid med en rekke store, globale
endringsdrivere. Teknologiutvikling er en
av disse. Denne rapporten diskuterer
hvilke effekter digitaliseringen kan ha på
fremtidens arbeidsliv i finansnæringen.
Digitalisering og automatisering medføre
store endringer i arbeidslivet. Roboter får
jobb som finansrådgivere, chatboter
overtar for kundebehandlere, stordataanalyser blir grunnlaget for kredittvurderinger. Digital kundebehandling, direktebetalinger og en rekke andre tjenester på
mobil er bare noen få eksempler på konkrete digitaliseringseffekter som treffer
næringen – allerede i dag. Det er ingen
grunn til å tro at ikke denne utviklingen vil
fortsette. Og konkurransen blir tøff. I et
marked hvor banker og forsikringsselskaper tidligere konkurrerte med andre
lignende selskaper, står de i dag overfor
konkurranse fra verdens største teknologiselskaper som Google, Apple og Facebook, i tillegg til en enorm underskog av
fintech- og insuretech-selskaper som
enten samarbeider med eller konkurrerer
om enkelte deler av verdikjeden.

ved innføring av nye teknologier nevnes
som en fremvoksende risiko, sammen
med risikoen for arbeidsledighet og
økende sosioøkonomiske ulikheter i samfunnet.1
Det norske velferdssamfunnet som er
bygget på arbeidslinjen med høy yrkesdeltakelse og like muligheter, kan bli
betydelig utfordret av en slik utvikling. En
av de største utfordringene våre vil derfor
være å gjennomføre et vellykket kompetanseskifte for å sikre at arbeidskraften
har tilstrekkelig og riktig kompetanse for
å møte morgendagens behov.
Denne rapporten belyser noen sentrale
problemstillinger knyttet til digitalisering
og fremtidens arbeidsliv i finans. Vi gir en
nærmere beskrivelse av digitaliseringens
andre bølge, samtidig som vi skuer til
relevant litteratur og analyserer hvordan
utviklingen vil påvirke samfunnet generelt, og finansnæringen spesielt.

Oslo, 10. september 2018

Den store omveltningen med digitalisering og automatisering i næringen vil
også medføre store endringer i hvordan vi
jobber. En av de viktigste oppgavene
fremover vil bli å utnytte de enorme
mulighetene som ligger i teknologien for
å sikre fremtidig vekst og verdiskaping,
og at det skapes flere jobber enn det som
forsvinner. World Economic Forums
risikorapport har utpekt teknologisk
disrupsjon som en av de sentrale, globale
økonomiske risikoene for 2018. Risikoen
for negative økonomiske konsekvenser

1 World Economic Forum (2018) Global Risks Report 2018.
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Hva er digitalisering? Det defineres som
«transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del
av dens DNA. Det betyr at forretningsmodeller, organisasjoner og prosesser er
designet med tanke på å utnytte dagens
og morgendagens teknologi.»2 Begrepet
ble opprinnelig brukt om konvertering av
analoge data til digitale, men dagens
digitaliseringsprosess innebærer også
innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer forretningslivet.
Teknologiutvikling og digitalisering er
ikke noe nytt. Vi har gjennomgått store og
viktige industrielle revolusjoner tidligere
i historien. Alle har vært drevet at teknologisk utvikling som har medført store

omveltninger både i samfunnet generelt
og i arbeidslivet spesielt. Den første
industrielle revolusjonen på 1800-tallet
ga oss vannkraften, mens elektrifisering,
masseproduksjon og ny arbeidsdeling
definerte industri 2.0, hvor samlebåndet
ble oppfunnet og T-Forden kunne masseproduseres. Etterspørsel etter arbeidskraft med lav kompetanse økte markant
og det ble skapt arbeid og muligheter for
mange.
Den tredje industrielle revolusjon og den
første digitaliseringsbølgen fant sted på
1970-tallet. Elektronikk og IT ble innført i
arbeidsprosesser og automatisering av
produksjon ble rutine.3

2.1 Digitaliseringens andre bølge

I dag er vi inne den fjerde industrielle
revolusjon, også kalt digitaliseringens
andre bølge. Denne bølgen setter den
digitale utviklingen i fokus. De teknologiske endringene er ikke lenger begrenset til industri og produksjon, men vil
påvirke så godt som samtlige sektorer i
næringslivet og samfunnet. Prosessen
representerer en overgang fra industrisamfunnet til det digitale nettsamfunnet,
med cyber-fysiske systemer og kunstig
intelligens som drivere.4
Digitaliseringens andre bølge drives av
tre faktorer som er gjensidig forsterkende. For det første har den enorme tilgangen til stordata fra en rekke kilder gitt
råmateriale til å dramatisk forbedre mas-

kinlæring og algoritmer. Dette har i sin tur
vært avhengig av en økt prosesseringsog analysekapasitet gjennom den
enorme veksten i datakraft.5 Datakraften
er mer tilgjengelig for brukere gjennom
skylagring.
Datakraft er både mer tilgjengelig og
langt mer kostnadseffektiv i dag enn for få
år siden. En helt vanlig smarttelefon i
2018 har mer datakraft enn det NASA
trengte for å sende en mann til månen i
1969. En rimelig harddisk i dag hadde
kostet nesten en milliard kroner for 25 år
siden. Tidligere var tilgang til teknologi et
konkurransefortrinn i seg selv, mens det i
dag er utnyttelsen av teknologien som
skaper fortrinnene.

BI (2017) senter for digitalisering. 3 Brynjolfsson, E. och A. McAfee (2014) The Second Machine Age
- Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. Norton, New York. 4 Arne Krokan
(2013) Nettverksøkonomi. 5 Excecutive Office of the President of the United States (2016) Artificial
intelligence, automation, and the economy.
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Automatisering, robotisering og kunstig
intelligens er teknologier som utvikles og
modnes under digitaliseringens andre
bølge. Denne utviklingen vil medføre at
maskiner i større grad kan overta både
rutinepregede, men etter hvert også mer
kognitive prosesser. En økende automatisering av både fysiske og kognitive prosesser kan få store konsekvenser for
arbeidslivet.
Økonomen Andrew McAfee har beskrevet
utviklingen på følgende måte: «Digitale
teknologier gjør det samme for
menneskelig hjernekraft som dampmaskinen og tilhørende teknologier gjorde for
menneskelig muskelkraft under den
første industrielle revolusjonen. Det tillater oss å overkomme viktige begrensninger på en rask måte og åpne for nye
muligheter med en hastighet vi ikke har
sett maken til tidligere.»6 En av Norges
fremste teknologer, Silvija Seres, omtaler
dette som 12 Gutenberg-øyeblikk som
treffer samtidig.

12 Gutenberg-øyeblikk
som inntreffer samtidig
1. AI, Big Data
2. Robotisering og automatisering
3. Biotech, bioinformatikk, syntetisk biologi
4. Energi, smarte byer og smarte
bygg
5. 3D-printing, nanotech
6. Nettverk og sensorteknologi
7. Digital medisin
8. Fintech, Regtech, Edtech
9. VR og AR
10. Genetikk
11. Transport og droner
12. Blockchain
Silvija Seres

2.2 Eksponentiell vekst

Mange mener at hurtigheten og kompleksiteten i digitaliseringen skiller seg fra
tidligere teknologiske fremskritt. Et bilde
på digitaliseringens andre bølge er at
utviklingen skjer eksponentielt. Eksponentiell vekst er når en størrelse øker
med en fast prosent over like store tidsrom. Moores Law omtaler dette. Prinsip-

pet ble fremsatt i 1965 av Gordon Moore,
som var en av grunnleggerne i mikroprosessorprodusenten Intel. Moores Law
sier at den teknologiske utviklingen fører
til en dobling av prosessorers kapasitet
for hvert andre år, noe som medfører at
komponenter blir billigere, raskere og
lettere over tid.

Brynjolfsson, E. och A. McAfee (2014) The Second Machine Age - Work, Progress, and Prosperity in
a Time of Brilliant Technologies. Norton, New York.
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Figur 1: Eksponentiell vekst

Kilde: Singularityhub.com
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Det motsatte av eksponentiell vekst er
lineær vekst, hvor størrelsen øker jevnt.
For eksempel kan man gå 30 lineære
skritt, og kommer seg da 30 skritt frem.
Ved 30 eksponentielle skritt kommer man

30 m
hele 26 ganger rundt jorden. Ved eksponentiell vekst går utviklingen sakte eller
nesten umerkelig i begynnelsen, før
forandringene plutselig skyller over oss i
et langt hurtigere tempo enn forutsett.

2.3 Superstar economics

Et annet kjennetegn ved digitaliseringens
andre bølge er at den er polariserende i
sin kraft. Den digitale økonomien er et

eksempel på fenomenet «superstar economics»7. Dette betyr at noen få store
aktører dominerer markedet.

Sherwin Rosen, University of Chicago innførte dette begrepet. Kilde: Sherwin Rosen, “The economics of superstars”, The American Economic Review, volume 75, issue 5, (Desember 1981).
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Popularity

Figur 2: Superstar economics
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Kilde: Silvija Seres, 2017
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De store globale teknologiselskapene
som Facebook, Amazon, Google, Apple og
Microsoft i den vestlige verden, og ikke
minst Alibaba og Tencent i Kina, er
eksempler på dette fenomenet. De konkurrerer ikke lenger i markedet, de
skaper markedet og er markedet gjennom
sin infrastruktur og sine plattformer. De
er også verdens mest verdifulle selskaper. Facebook har to milliarder månedlige

brukere. Amazon står for 40 prosent av all
netthandel i USA. Google har mer enn 90
prosent av samtlige websøk i enkelte
land. Facebook og Google kontrollerer
over to tredjedeler av USAs digitale markedsføring.8 Disse selskapene har vokst
seg så store at de beskyldes for å være
«BAADD» - Big, Anti-competitive,
Addictive, Destructive to Democracy.9

2.4 Automatiseringens økonomiske innvirkninger
Digitaliseringens andre bølge innebærer
også overgangen til den digitale økonomien. Professor Arne Krokan beskriver
den digitale økonomien som bitsenes
økonomi, «en økonomi der tradisjonelle

informasjonsprodukter og tjenester digitaliseres, og der mye tradisjonelt arbeid
er erstattet av selvbetjente tjenester på
nett, av bits». 10

8 The Economist (januar 2018) 9 Ibid. 10 Krokan (2013) Nettverksøkonomi.
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Automatisering har også innvirkning på
den tradisjonelle økonomien på flere
områder. For det første kan automatisering gjennom robotisering, maskinlæring
og kunstig intelligens øke arbeidsproduktiviteten betraktelig og føre til økonomisk
vekst. Automatisering har et større produktivitetspotensial enn ved tidligere
industrielle revolusjoner. 11
På den andre siden kan den samme automatiseringen redusere behovet for

arbeidskraft, som igjen potensielt kan
medføre større ledighet og økte sosioøkonomiske forskjeller. Vi ser en potensiell dekobling mellom produktivitet og
sysselsetting. Innføring av ny teknologi
øker produktiveten uten en samtidig
økning i sysselsettingen, som følge av ny
arbeidsdeling.12 Jobbløs vekst kan være
en konsekvens av dette, men det er så
langt ikke enighet i fagmiljøene om at
dette faktisk vil inntreffe. Se nærmere
drøftelse i kapittel 3.

11 McKinsey Global Institute (2017) Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation.
Brynjolfsson og McAfee (2014) The Second Machine Age - Work, Progress, and Prosperity in a Time of
Brilliant Technologies. Norton, New York.
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En ting det råder stor enighet om i fagmiljøene, er at fremtidens arbeidsliv vil gjennomgå store endringer under digitaliseringens andre bølge. Ser man på arbeidsmarkedet ved tidligere industrielle revolusjoner, ser vi at arbeidsstokken tilpasser seg over tid og flytter over i andre økonomiske aktiviteter uten at den langsiktige ledigheten har økt. Det kan derfor
være grunn til å tro at arbeidsmarkedet vil
tilpasse seg en ny situasjon på lengre sikt
også denne gangen. Her råder det derimot en viss uenighet, og noen mener
denne bølgen vil ha en ny kraft og vil føre
til høy ledighet.

Som et eksempel på arbeidsmarkedets
tidligere tilpasningsdyktighet, er sysselsetting i jordbrukssektoren et godt
eksempel. Historisk har de fleste
utviklede økonomier vokst fra å være et
jordbrukssamfunn, til å flytte den økonomiske aktiviteten over i industri og tjenesteproduksjon med langt høyere produktivitet. I Norge gikk andelen av arbeidsstokken som jobbet i jordbruk ned fra
nærmere 45 prosent i 1915 til bare 5 prosent i dag, se figur 3. Vi kan se tilsvarende
utvikling også i en rekke andre utviklede
land.13 Dette viser at storstilte endringer i
arbeidsmarkedet er håndtert relativt
smertefritt.

Figur 3: Sysselsettingsutvikling etter næring - prosentandel
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Kilde: SSB og McKinsey

3.1 Hvor mange jobber vil forsvinne?
Historisk har digitalisering vært begrenset til rutinemessige oppgaver. Algoritmer kan imidlertid allerede nå erstatte
ikke-rutinemessige, kognitive oppgaver. I
tillegg er det utviklet avanserte roboter

med sanser og ferdigheter som i større
grad enn før kan utføre et bredere omfang
av manuelle oppgaver. Dette vil sannsynligvis bidra til å endre innholdet i arbeidet
på tvers av bransjer og yrker.

13 McKinsey Global Institute (2017) A future that works: automation, employment, and productivity.
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I finansnæringen trenes kundebehandlere allerede i dag gjennom algoritmer som
analyserer kundenes behov og reaksjonsmåte. På meglerområdet har algoritmer overtatt deler av arbeidet. På den
måten er kunstig intelligens både en
verdifull bidragsyter til arbeidstakerens
arbeid, men også en trussel ved at maskinen på flere områder allerede nå kan
gjøre arbeidet kvalitativt og kvantitativt
bedre enn mennesket kan.

prosent av jobbene vil forsvinne.16 Dette
gjelder også for Norge, hvor 10 prosent av
jobbene står i fare for å forsvinne som
følge av automatisering de neste 10-20
årene. OECD-studien argumenterer for at
Frey og Osbornes modell kun ser på yrker,
mens OECDs modell er mer konkret og ser
på arbeidsoppgaver som kan automatiseres, ikke hele årsverk. Dermed konkluderer de også med at en langt lavere andel
av jobbene vil forsvinne i sin helhet.

Det store spørsmålet blir hvor mange
jobber som vil forsvinne som følge av
digitaliseringen. Her pågår det en kontinuerlig diskusjon med betydelig sprik i
konklusjonene. En av de mest siterte
studiene er fra University of Oxford hvor
arbeidsmarkedsforskerne Frey og Osborne konkluderer med at 47 prosent av
jobbene i USA kan automatiseres bort i
løpet av de neste 10-20 årene.14 SSB har
på sin side gjort en studie basert på
modellen til Frey-Osborne, og konkluderer med at en tredjedel av sysselsettingen
i Norge i stor grad vil bli utsatt for automatisering i løpet av de neste 20 årene. 15

I en analyse fra 2017 av arbeidsmarkedsøkonomene David Autor og Anna Salomons konkluderes det med at nye behov
og nye produkter og tjenester samlet sett
vil bidra til jobbvekst også fremover.
Enkelte nye sektorer vil imidlertid vokse
uten økt sysselsetting, samtidig som sysselsettingen vil vokse i sektorer som ikke
er like utsatt for automatisering. Veksten
vil bli ujevnt fordelt, der næringer (og
land) som er høyt eksponert for automatisering er spesielt utsatt. Land som har
høy produktivitetsvekst skaper også flere
nye jobber. Et fleksibelt arbeidsmarked
og relevant kompetanseutvikling vil være
viktige forutsetninger for å sikre at
arbeidskraften flyttes til næringer med
vekst krever. 17

På den annen side viser en tilsvarende
studie fra OECD i 2016 at så lite som ni
3.2 Hvilke jobber forsvinner?
Det er stor enighet om at lavlønnsyrker
som krever lav formell kompetanse og er
rutinepregede, er mest utsatt for automatisering. Blant yrkene som er mest utsatt
finner vi for eksempel butikkmedarbeidere, resepsjonister og regnskapsmedarbeidere. Disse utfører repetitive og rutinepregede oppgaver som relativt enkelt

lar seg automatisere. Samtidig ser vi nå at
den såkalte middelkompetansen også er
utsatt.18 Det er disse jobbene som i størst
grad har forsvunnet under digitaliseringens andre bølge, da en stor andel av de
såkalte lavkompetanse-jobbene forsvant
allerede under den første bølgen.

14 Frey, C. B. and M. A. Osborne (2013) The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? Mimeo. Oxford
Martin School. 15 Pajarinen, M., P. Rouvinen and A. Ekeland, (2014) Computerization and the Future of Jobs in Norway. ETLA and
Statistics Norway. 16Arntz, M., T. Gregory, and U. Zierahn (2016) The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries. OECD Social,
Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD. 17Autor og Salomons (2017) 18McKinsey Global Institute (2017) A
future that works: automation, employment, and productivity.
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OECD-studien viser også at arbeidstakere med lavest inntekt har den høyeste
risikoen for å miste jobbene sine som
følge av automatisering. 33 prosent av de
med lavest inntekt står i fare for å oppleve
at jobbene automatiseres bort. Risikoen
for de med 25 prosent høyest lønn er nærmest lik null.19
Også tradisjonelle finansyrker står i fare
for å automatiseres. I SSBs studie basert

på modellen til Frey-Osborne, kommer
det frem at det er mer enn 95 prosent
sannsynlighet for at arbeidsoppgavene til
kundebehandlere, forsikrings- og finansmedarbeidere vil bli utsatt for IT-basert
automatisering. McKinsey fastslår videre
at dagens teknologi kan utføre 43 prosent
av arbeidet som i dag utføres i finansnæringen. Ved bruk av kunstig intelligens vil
66 prosent av arbeidet kunne utføres av
maskiner.

3.3 Nye jobber skapes
I tillegg til at arbeidsstokken omstilles og
flytter på seg, skapes det også helt nye
typer jobber. Det sies at hele 65 prosent
av jobbene som neste generasjon skal ha,
ikke er funnet opp ennå20, og at så mange
som en tredjedel av arbeidsstokken må
finne jobber innenfor nye områder.21 Produktivitetsveksten og den økonomiske
veksten er også forventet å medføre nye
typer jobber, særlig innenfor nye typer
tjenester, som personlige assistenter og
trenere, dyrepassere, og liknende. Videre
er tjenesteyrker og yrker i offentlig sektor
mer skjermet enn industri og andre yrker i
privat sektor. 22
Selv om maskiner vil overta mange
arbeidsoppgaver i fremtiden, vil det fortsatt være et stort behov for at mennesker
samhandler med maskinene. Mennesker
vil utføre arbeidsoppgaver som kompletterer maskinene. Maskinene må følges
opp og overvåkes, de må vedlikeholdes
og repareres. Fremtidens arbeidstakere
vil også bruke mer tid på aktiviteter som
maskiner i mindre grad evner, for eksempel bygge og vedlikeholde relasjoner til

kunder, klienter og samarbeidspartnere.
Digitaliseringen i seg selv vil altså skape
en rekke nye jobber. Blant annet vil etterspørselen etter forskjellig teknologikompetanse øke betydelig de neste årene,
bl.a. for å sikre videre teknologisk utvikling. Det vil være et stadig økende behov
for dataspesialister, programmerere,
software-utviklere, dataanalytikere med
flere. Videre vil det også skapes jobber
innenfor selskaper som bruker nye digitale plattformer, som netthandelsselskaper, digital markedsføring mv.23 Spørsmål
knyttet til cybersikkerhet vil også kreve
mye ny kompetanse, og dette er høyaktuelt for finansnæringen.
I tillegg til flere teknologer vil kompetanse på alle områder kombinert med digitale ferdigheter bli vesentlig i fremtiden.
Fremover trenger arbeidslivet arbeidstakere med interesse for og kunnskap om
teknologiske løsninger – både for å kunne
utvikle ny teknologi, men først og fremst
for å forstå mulighetene som ligger i
verktøyene.

19 Arntz, M., T. Gregory, and U. Zierahn (2016) The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries. OECD Social, Employment and
Migration Working Papers, No. 189, OECD. 20 Thomas Frey, DaVinci Institute. 21 McKinsey (2017) Digitally-enabled automation and
artificial intelligence: shaping the future of work in Europe’s digital front-runners. 22 Pajarinen, M., P. Rouvinen and A. Ekeland, (2014)
Computerization and the Future of Jobs in Norway. ETLA and Statistics Norway. 23 Fölster (2018) Norway’s new jobs in the wake of the
digital revolution.
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Det vil også være økt behov for en rekke
andre yrker i samfunnet, blant annet i

helse- og omsorgssektoren samt utdanningssektoren.24

3.4 Jobbløs vekst i finansnæringen?
Finansnæringen er en høyproduktiv
næring. Produktiviteten har økt med nærmere 200 prosent siden 1990, i motsetning til en relativt flat produktivitetsutvikling for Fastlands-Norge for øvrig, se
figur 4.
Målt i antall hoder er næringen relativt
liten og utgjør under to prosent av landets
totale sysselsetting. Næringen nådde en

topp på nærmere 70 000 sysselsatte i
1987-1988, men i forbindelse med
bankkrisen tidlig på 1990-tallet falt sysselsettingen tilbake og har deretter variert rundt 50 000 personer. I denne perioden har det også skjedd en omfattende
automatisering og digitalisering av
arbeidsoppgaver, hvor forretningsmodeller er endret. Ifølge SSB var 47 200 sysselsatt i næringen i første kvartal 2018.

Figur 4: Utvikling i produktivitet og sysselsetting
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*Produktivitet er målt som bruttoprodukt per utførte timeverk, faste 2005-priser.
Kilde: Nasjonalregnskapet, SSB.

I årene etter finanskrisen har det vært en
sammenhengende nedgang i sysselsettingen innenfor finans. Det er nå drøyt
5000 færre sysselsatte i næringen enn
det var i 2009. Finansnæringen er
dermed, sammen med industrien samt
post og distribusjon, de næringene med

24 I tillegg til langt flere som ikke er viet plass i rapporten.

svakest sysselsettingsutvikling de siste
årene, se figur 5. Nedgangen i antall sysselsatte har vært størst i banker og annen
finansieringsvirksomhet, mens den har
vært noe mindre i forsikring og pensjonskasser.
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Figur 5: Endring i sysselsettingen i utvalgte næringer siden 2009
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Samlet sysselsettingsverkst

+7%

Kilde: Nasjonalregnskapet, SSB.

I Finans Norges kompetanseundersøkelse fra 2018 svarte 80 prosent av bankene
at digitaliseringen sannsynligvis vil føre
til nedbemanning fremover, mens andelen blant forsikringsbedriftene var noe

lavere (56 prosent). Bildet understøttes
av YS arbeidslivsbarometer for 2017, som
viser at 73 prosent av arbeidstakerne i
sektoren mener at deres arbeidsoppgaver kan automatiseres, se figur 6.

Figur 6: Vil digitaliseringen føre til videre nedbemanning?
Kan en maskin ta dine oppgaver?

Ja, mesteparten 4%
Halvparten 16 %

Vil digitalisering gi nedbemanning?

Usannsynlig
20%

Usannsynlig
44%

73%
Ja, litt
54%

Sannsynlig
80%

Sannsynlig
56%

Nei
27%

Arbeidstakere
Data fra Finansforbundet og YS
sin undersøkelse Arbeidslivsbarometeret 2017

Bank

Forsikring

Data fra Finans Norge sin
kompetanseundersøkelse 2018

Kilder: Finans Norges Kompetansesjekk 2018 og YS arbeidslivsbarometer 2017.
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Nedgangen i sysselsettingen er så langt
imidlertid ikke dramatisk. Utviklingen går
ikke bare en vei. Det er også mye ny-rekruttering til næringen, både til etablerte
bedrifter og til nystartede fintech og insuretech-bedrifter. Bare i fjor begynte nær-

25 Finans Norges forhandlingsstatistikk (2017)

mere 3000 nyansatte i Finans Norges
medlemsbedrifter.25
Klarer næringen
omstillingen den står overfor, vil mulighetene for jobber fortsatt være gode i
årene fremover.
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ET KOMPETANSESKIFTE I FINANSNÆRINGEN

Fremtidens arbeidsliv vil kreve et betydelig kompetanseskift for å sikre vekst og
konkurransekraft. Dette blir en av de
viktigste strategiske oppgavene også for
finansnæringen. World Economic Forum
viser til at finansnæringen er den enkelt-

næringen hvor den digitale omstillingen
vil skape det største kompetansegapet.
Rapporten konkluderer med at det er
vanskelig å skaffe tilstrekkelig kompetanse allerede i dag, og at det vil bli enda
vanskeligere i 2020.26

4.1 Kompetansesjekken 2018

I Kompetansesjekken som Finans Norge
gjennomførte vinteren 2018, kom det
frem at hver fjerde finansbedrift har et

stort udekket kompetansebehov. I undersøkelsen ble kompetanseområdene i
næringen delt opp i ni ulike kategorier:

1

Finans og økonomi: Finansiell og økonomisk styring, budsjettering, regnskap, revisjon

2

Forretningsutvikling: Strategi, produkt- og tjenesteutvikling, digitalisering og innovasjon

3

Kundebehandling: Salg, kundeservice, oppfølging av kunder og kredittvurderinger

4

Kommunikasjon: Markedsføring, merkevare, reklame, investordialog, bærekraft og
samfunnsansvar

5

Dataanalyser: Statistikk, matematikk, big data, data scientist, databaser

6

Datateknologi: Programmering og IT-utvikling, IT-drift samt IT-sikkerhet og cybercrime

7

Kontroll: Juridisk, compliance og risikohåndtering

8

HR: Personalhåndtering og medarbeiderutvikling

9

Administrasjon: Stabsfunksjoner, innkjøp og støtte

26 WEF (2016) The future of jobs report.
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I dag er finans og økonomi (1), kundebehandling (3) og administrasjon (9) de
dominerende kompetanseområdene i
næringen. Om lag 2/3 av de ansatte har
utdanning og kompetanse innen økonomiske og administrative fag. 27
Kompetansesjekken avdekket et stort
behov for kompetanse innenfor forretningsutvikling (3), dataanalyser (5) og
datateknologi (6). Funnene bekrefter
også tidligere undersøkelser, noe som

tyder på at behovet har vedvart en
stund.28 Behovet gjenspeiles også ved en
markant økning i utlysning av denne type
stillinger på finn.no. På den andre siden
viser undersøkelsen lavere etterspørsel
etter kompetanse innenfor de mer tradisjonelle områdene i næringen, samt
områder som i større grad er gjenstand
for automatisering og digitalisering.
Dette er også allerede fanget opp av
stillingsmarkedet, se figur 7.

Figur 7: Stillingsmarkedet viser endring av behovene
1 - Finans og økonomi -28%

81%

2- Forretningsutvikling
3 - Kundebehandling

1%
26%

4- Kommunikasjon

38%

5 - Dataanalyser

107%

6 - Datateknologi

105%

7 - Kontroll

50%

8 -HR
9 - Administrasjon

5%
29%

10 - Annet

Prosentvis endring stillingsutlysninger hos Finn.no 2015-2017

Kilde: Finn.no

Kompetansegapet, det vil si gapet
mellom eksisterende kompetanse og
fremtidig behov, er klart størst innenfor
dataanalyse, datateknologi og forretningsutvikling, men også i noe grad

innenfor kontroll, dvs. juridisk, compliance og risikohåndtering, se figur 8. Dette er
trolig uttrykk for både økt cyberrisiko og
et økende press på næringen når det gjelder etterlevelse av ny regulering.

27 Finans Norges forhandlingsstatistikk (2017)
28 Kompetansesjekken 2016 viste at bedriftene hadde økt behov for kompetanse innen teknologi, innovasjon og analyse. www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2016/10/finansnaringens-fremtidige-kompetansebehov
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Figur 8: Kompetansegapet i finansnæringen
Forskjell mellom dagens kompetanse og fremtidig økt betydning (2-3 år vs. i dag)
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Kilde: Kompetansesjekken 2018, Finans Norge og Infuture

I Kompetansesjekken 2018 kom det
videre frem at informatikk og datateknologi er en like viktig studiebakgrunn som
de mer tradisjonelle studieretningene
økonomi og finans ved fremtidig rekruttering til næringen. Men studenter med
denne type utdannelse er i mindre grad
interessert i å jobbe i næringen ifølge
Finans Norges studentundersøkelse fra
2017.29 Under halvparten av teknologis-

tudentene kunne tenke seg å jobbe i
banksektoren, mens kun 20 prosent
ønsker å jobbe i forsikring, se figur 9.
Relativt mange svarer at de har for lite
kjennskap til næringen. Dessuten er guttene er mer interessert i jobb i næringen
enn jentene, uavhengig av fagbakgrunn.
Dette bekreftes av funn i tilsvarende
undersøkelser fra Universum30 og Deloitte.31

29 Finans Norge gjennomførte en undersøkelse blant studenter vinteren 2017, med formål om å finne ut hvor godt studenter med ulik
bakgrunn kjenner til næringen og om de er interessert i å jobbe her. Studentundersøkelsen ble besvart av nærmere 1100 studenter fra
ulike studiesteder over hele Norge.
30
Universum (2016) Are they still banking on a future in finance? Attracting STEM & Business Students to the Financial Industry
31
Ehrenhalt, Steven (2016) Crunsch time Finance in a digital world. Deloitte, 2016
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Figur 9: Teknologistudenter er ikke like interessert i å jobbe i finansnæringen
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Kilde: Finans Norges studentundersøkelse, 2017.

Studentene som ikke er interessert i
næringen nevner lite meningsfylte
arbeidsoppgaver som den viktigste årsaken. En del av studentene mener også at
banknæringen tar for lite samfunnsansvar, mens hver fjerde teknologistudent
tror at deres utdanning ikke er relevant
for en jobb i forsikring. Til tross for den
akselererende utviklingen med fintech/
insuretech og digitalisering av næringen,
er det få studenter som mener næringen
er fremtidsrettet, innovativ eller teknolo-

25%

Vet ikke

Teknologi

gisk. Lav interesse for næringen kan også
henge sammen med at nye generasjoner i
arbeidslivet har andre krav til arbeidsgiver (millenniumsgenerasjonen). I Universums undersøkelser blant studenter
og unge i arbeidslivet skårer likevel flere
av finansbedriftene høyt som arbeidsgivere. Det tyder på at det fra flere bedrifter
gjøres mye godt arbeid for å synliggjøre
virksomheten som en spennende og god
arbeidsplass. 32

Millenniumsgenerasjonen
• Født mellom de tidlige 1980-årene og frem til år 2000.
• Har vokst opp med stadig mer avansert digital teknologi (digitalt innfødte).
• Opptatt av å være involvert i samfunnsnyttige formål.
• Ønsker å ha innflytelse og påvirkningskraft på jobben
• Utvikling av kompetanse og ferdigheter viktig ved valg av arbeidsgiver
• Ønsker mer fleksibilitet, f.eks. gjennom frilansjobber

Kilder: Deloitte (2017). Millenials Survey, Manpower (2017). Millenals Careers 2020 vision

32 Universum (2018) Norways most attractive employers 2018.
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4.2 Digitalt kompetansegap og behov for tverrfaglighet
ring. Etterspørselen etter arbeidskraft
med teknisk STEM-kompetanse (Science, Technology, Engineering and Mathematics) vil sannsynligvis overstige tilbudet betydelig, i hvert fall på kort sikt.

Kompetansegapet gjelder ikke bare
finansnæringen, men treffer også andre
deler av næringslivet og offentlig sektor
som stadig etterspør mer kompetanse
knyttet til digitalisering og automatise-

Figur 10: Andel utdannede STEM-kandidater i utvalgte land
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Kilde: McKinsey, Martin Bech Holte, fra konferansen Arbeidslivet 2022.

En rekke utredninger og undersøkelser
peker på at det utdannes for få med teknologi- og IKT-kompetanse her til lands,
særlig med høyere grad. De siste årene er
halvparten av masterstudentene uteksaminert innenfor samfunnsfag, jus, økonomi eller humanistiske fag, mens bare hver
fjerde masterstudent kommer fra naturvitenskaplige og tekniske fag. Bare en
mindre andel av disse får en master i IKT.
Fra ulike hold pekes det på at det er behov
for et radikalt skifte i utdanningskapasitet
innenfor IKT og teknologifag. 33

33 NHO og IKT-Norge

En tilleggsutfordring er knyttet til at
jenter i liten grad velger disse studieretningene. Dersom denne kompetansen
blir viktigere i fremtiden, vil kvinners
posisjon i arbeidslivet og i næringslivet
kunne falle ytterligere akterut.
Flere næringslivsledere har tatt til orde
for at norske læresteder henger etter i å
integrere teknologi og digital kompetanse i alle studieretninger.
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Nå trenger næringslivet og offentlig
sektor arbeidstakere med tverrfaglig
kompetanse og med interesse for og
kunnskap om teknologiske løsninger –
både for å kunne utvikle ny teknologi,
men først og fremst for å forstå den gjennomgripende innvirkningen teknologien
har på samfunnet, på egne arbeidsoppgaver, bedriftens forretningsstrategier og
muligheter for innovasjon.
Flere tiltak er implementert og nye initiativ både fra myndighetene og ulike studiesteder er på trappene

• Nasjonal kompetansepolitisk strategi
2017-2021, herunder Kompetansepolitisk råd og Kompetansebehovsutvalget. 34
• Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017–2021.35
• Ekspertutvalg om etter og videreutdanning: Lære hele livet .36
• Flere tverrfaglige studier der teknologi
integreres, f.eks. Digital transformasjon
og ledelse ved OsloMet, Digital økonomi
og ledelse ved Informatikk ved UiO, stor
tverrfaglig satsning på NTNU og innføring
av nye teknologiske fag ved BI og NHH.

Definisjon på digital kompetanse i utdanning
1. Digital kompetanse i en faglig/anvendt kontekst. Hvordan digitale verktøy og
digitale arbeidsmåter påvirker et fag (matematikk, kunst og håndverk mv.) eller
en gitt virksomhet (bedrift, enhet i offentlig sektor mv.), og motsatt hvor fag og
virksomheter påvirker hvordan digital kompetanse utvikles.
2. Grunnleggende digital kompetanse. Digital basiskompetanse kan deles inn i
følgende kategorier:
• Algoritmeforståelse og programmering.
• Digital representasjon og visualisering.
• Kommunikasjon og sikkerhet. Kommunikasjon både mellom mennesker og
maskiner, og mellom maskiner og maskiner.
• Et gjennomdigitalisert samfunn. Kunnskap om nye sosiale normer, digitale
sjangere, subkulturer og etisk refleksjon. Samfunnsfaglige, humanistiske og
kulturelle deler av digitalisering.
3. Læring i en digitalisert hverdag: De pedagogiske og fagdidaktiske sidene ved
utdanningene. Hvordan effektiv læring arter seg i en digitalisert hverdagen,
herunder legge til rette for livslang læring og utvikling av læringsformer tilpasset
fag, virksomheter og individer i ulike faser i livet.
4. Spesialiserte tema som maskinlæring/AI, automatisering, sensorteknologi,
robotikk, brukergrensesnitt, menneske-maskin kommunikasjon, språkteknologi,
trådløs kommunikasjon, design av læringsmiljøer, digitale/sosiale medier mv.
Kilde: Morten Dæhlen, UiO
34 https://www.kompetansenorge.no/nasjonal-strategi-for-kompetansepolitikk
35 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fremtid-fornyelse-og-digitalisering/id2568347/
34 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lare-hele-livet/
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4.3 Hvilke egenskaper blir viktige for fremtidens finansnæring?
I takt med at teknologien forandrer
arbeidslivet vil noen egenskaper bli viktigere. Felles for disse er at dette er
menneskelige egenskaper som maskiner
ikke kan utføre, i hvert fall ikke på kort
eller mellomlang sikt. I Kompetansesjekken 2018 fremhever bedriftene gode
samarbeidsevner som den klart viktigste
egenskapen i fremtidens arbeidsmarked.

Andre egenskaper som initiativrik, selvgående, analytisk, ansvarsfull og
arbeidsvillig blir også trukket frem. World
Economic Forum nevner problemløsning,
kritisk sans, kreativitet, ledelse, forhandlinger mv. som viktigste kompetanser i
2020.37 Feminine egenskaper, som empati
og evnen til å lytte, blir også viktigere
fremover.

Fremtidskompetanser
Skaperkraft: Vi mennesker er mer kreative enn maskinene, men kreativitet er
vanskelig også for oss. Da blir det viktigere å trene på skaperkraft og toleranse
for usikkerhet.
Informasjonskyndighet: Informasjon blir stadig mer tilgjengelig, men det å
kunne bearbeide informasjon får en økt betydning.
Fordypningsevne: Kollektivt er vi nå mer kunnskapsrike enn noen gang, samtidig
som vi risikerer å bli mer kunnskapsløse individuelt. Vi søker lettvint underholdning og kommer oss ikke forbi kjedelighetspunktet, som å lese bøker eller lære
nye ting som er litt vanskelig.
Sosial kompetanse: Er viktig av to hovedgrunner. Bransjer som helse, personlig
tjenesteyting og undervisning er i vekst. Men det menneskenære blir viktigere
også i andre yrker når vi får ny rolledeling mellom mennesker og maskiner. Et
eksempel er elektrikere som i dag ofte jobber i de store kjedene. Fremover kan
den sosiale kompetansen gjøre utslaget for å kunne etablere seg på egenhånd.
Som å møte opp til avtaler i tide, være engasjert og å snakke forståelig.
Camilla Tepfers, Infuture
Finansnæringens dag 2018

4.4 Læringslivet og «on-the-job-training»
Den raske endringstakten i teknologiutviklingen øker behovet for kontinuerlig
kompetanseheving og ny læring. Finansnæringen er en kunnskapsnæring og de

ansattes kompetanse er en viktig ressurs.
Egne autorisasjonsordninger vitner om at
næringen tar ansvar for å sikre at de ansatte i næringen har høy kompetanse. .38

37 WEF (2016) The future of jobs report.
38 Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) har som oppgave å drive og videreutvikle næringens autorisasjons- og godkjenningsordninger og sikre høy kvalitet i salg og rådgivning.
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Læringsidealet 70-20-10 brukes ofte som
rettesnor i mange finansbedrifter. Denne
modellen innebærer at 70 prosent av
kompetanseutviklingen skjer gjennom de
daglige arbeidsoppgavene, 20 prosent
gjennom samspill med kolleger og ledelse, mens 10 prosent skjer gjennom
formell læring, for eksempel eksterne
kurs og etterutdanning.

Kompetansesjekken 2018 bekrefter at
bedriftene utvikler egne ansatte gjennom
kontinuerlig utvikling av arbeidsoppgaver
og gjennom innføring av ny teknologi.
Samtidig viser undersøkelsen at det først
og fremst er innenfor bedriftenes kjerneområder at kompetansebehovet løses ved
utvikling av eksisterende ansatte, mens
behov for kompetanse innenfor digitalisering i større grad løses gjennom rekruttering eller outsourcing, se figur 11.

Figur 11: Hvordan løses kompetansebehovet?
Generiske
oppgaver

68%

Kjerneoppgaver

Digitaliseringsoppgaver

32%

50%

32%

Heve intern kompetanse

50%

68%

Rekruttering eller underleverandører

Kilde: Kompetansesjekken 2018, Finans Norge og Infuture.

Ved kompetanseutvikling av egne ansatte
er bruken av «on the job»-opplæring
viktigst, mens det også er en del som
benytter eksterne kursleverandører ved
spesifiserte behov, se figur 12. Lengre
studieløp og formaliserte samarbeid med
akademia er mindre utbredt. Likevel viser
undersøkelsen eksempler på bedrifter
som driver omfattende omskolering av
sine ansatte. Konkurransen om den rette
kompetansen er hard. Flere bedrifter
melder om at det er vanskelig å dekke
kompetansebehovet kun med nyrekruttering. Videreutdanning av egne arbeidsta-

kere blir nødvendig for å sikre relevant
kompetanse, samtidig som man da beholder viktig kompetanse og erfaring fra
næringen.
Det finnes flere eksempler på at bedriftene jobber målrettet internt med å heve
kompetansen. I Danske Bank deler ansatte kompetanse gjennom blant annet å
publisere korte videosnutter på en intern
opplæringsportal. I DNB har de utviklet
en egen kompetanseapp der ansatte kan
holde seg oppdatert på det som skjer i
banken og i næringen. Appen er bygget
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Figur 12: Hvordan jobber bedriftene med kompetanseutvikling?
I hvilken grad benytter bedriftene følgende kompetanseutviklingstiltak (skala 1-5 der 5 er mest)
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Kilde: Kompetansesjekken 2018, Finans Norge og Infuture.

opp etter en spillmodell, slik at ansatte
får ekstra motivasjon til å bruke den. I
kompetansesjekken 2018 kom det frem at
arbeidsgiverne er relativt fornøyd med de
ansattes vilje til å ta i bruk ny teknologi og
digitale verktøy. De er imidlertid i mindre
grad fornøyde med ansattes initiativ til å
utvikle egen kompetanse og deres vilje til
å kompetanseutvikling utenom arbeidstiden. Det finnes en rekke lett tilgjengelig
nettbaserte læringsverktøy med høy kvalitet på innhold som enhver kan benytte.
Blant annet deler flere internasjonale
universitet forelesninger og presentasjoner på internett.39
Finansnæringens autorisasjonsordning
(FinAut) har utviklet et rammeverk for
digital kompetanse. Formålet med dette
rammeverket er å definere anbefalte krav
til digital kompetanse for ansatte i finansnæringen.40 Mange arbeidstakere bruker
slik teknologi aktivt for å skaffe seg kunnskap og utvikle kompetansen sin. Fremover må digital kompetanse betraktes på
lik linje med øvrige allmennkunnskaper
og vil være vesentlig for normal deltakelse i samfunnet.

2.6

Samarbeider med
akademiske institusjoner innen kompetansebygging og har et
formalisert program
eller tilsvarende hvor
ansatte kan delta

En rapport fra Manpower viser at yngre
generasjoner legger stor vekt på muligheten for videre utvikling av egen kompetanse og ferdigheter ved valg av arbeidsgiver.41 Kompetanssjekken viser også at
bedriftene mener at faglige utfordringer,
samt tilrettelegging for videre kompetanseutvikling er viktigere enn lønn når de
rekrutterer til næringen. Bedriftens
kultur og samfunnsengasjement er også
like viktig som lønn. Denne prioriteringen
sammenfaller med YS’ arbeidslivsbarometer som viser at personlig utvikling,
samt bedriftens etikk, kultur og samfunnsengasjement er viktigere enn lønn ved
skifte av jobb.42 I en undersøkelse fra
LinkedIn og Capgemini kommer det frem
at over halvparten av personer med høy
kompetanse innenfor digitalisering, vil
skifte jobb dersom de opplever at deres
digitale kompetanse stagnerer der de
er.43 Mulighet for god kompetanseutvikling på arbeidsplassen blir derfor avgjørende for å beholde denne typen arbeidstakere fremover.

39 MIT, Harvard
40 www.finaut.no/digital-kompetanse/
41 Manpower (2017). Millenals Careers 2020 vision
42 YS’ arbeidslivsbarometer (2017)
43 Linkedin, Capgemini (2017) The Digital Talent Gap. Are Companies Doing Enough? By Capgemini Digital Transformation Institute
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4.5 Ledelse i fremtidens finansnæring
Hva kreves av ledere i det digitale
arbeidslivet? McKinsey har funnet seks
områder hvor ledere som lykkes, gjør ting
riktig; 49
- Eierskap til digitaliseringen ligger på et
strategisk nivå
- Det etablereres rom for å skape konsistente kundeopplevelser på tvers av den
digitale og den virkelige verden
- Data brukes for å aktivere og styrke
salgsorganisasjonen
- Det er en sammenheng i alle prosesser
mellom back og front for å bedre innsikt
og beslutninger

enn det som er normen for flere av dagens
ledere. De er gjerne høyt utdannede, har
stor selvtillit, er svært engasjert i jobben
sin, og de bruker mye tid til å holde seg
faglig oppdatert. De har et fleksibelt syn
på begrepet «kjernetid», og er pålogget
store deler av døgnet. Men de ønsker
fortsatt tydelig og tilstedeværende ledelse og de ønsker å bli involvert av en leder
som motiverer dem. Viktige egenskaper
for en leder fremover vil være tydelighet,
evnen til å skape tillit, kunne skape gode
team for medarbeiderne, kunne benytte
teknologi som portal for deling og samarbeid og ikke minst evnen til å oppsøke
medarbeiderne der de selv er.

- Det er etablert en kultur forankret i
innovasjon og gjennomføringskraft
- Organisasjonsstruktur og KPI-er er
endret for å støtte digitale ambisjoner

En stor utfordring for fremtidens ledere
blir å skape nødvendig teamfølelse og
tilhørighet.
Medarbeidere lever sine digitale liv med
en stor digital kontaktflate og bygger
nettverk på kryss og tvers. Man trenger
ikke lenger en arbeidsgiver, en leder eller
kollegaer i samme selskap for å ha faglig
og sosial tilhørighet. Lojalitet til leder og
selskap blir derfor utfordret. Ledere må
kunne svare på spørsmålet «hvorfor skal
noen bli ledet av meg». Generasjonen
som inntar kontorlandskapene fremover
er «digitale innfødte» som har vokst opp
med teknologi og internett. Disse har
andre forventninger til digitalt lederskap

49 McKinsey (2016) How B2B digital leaders drive five times more revenue growth than their peers.
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Fremtidens arbeidsliv handler ikke bare
om finansnæringen. Digitaliseringen og
omstillingen av Norge påvirker hele samfunnet vårt. Det norske arbeidslivet er
velorganisert og har hittil gitt gode resultater når det gjelder sysselsetting, pro-

duktivitet og omstillingsevne. Men den
teknologiske utviklingen og nye bedrifters inntreden på markedet, kan utfordre
den norske samfunnsmodellen. Det kan
endre maktbalansen og relevansen av
partene i arbeidslivet.

5.1 Den norske samfunnsmodellen og trepartssamarbeidet
Den norske samfunnsmodellen blir ofte
trukket frem når man skal analysere hvorfor Norge kommer ut som et av verdens
beste land å bo i. Velstanden er høy og
inntektene og mulighetene er jevnere
fordelt enn i mange andre land. En politikk og institusjoner som støtter opp om
høy yrkesdeltakelse og lav arbeidsledighet er viktige suksessfaktorer, i tillegg til
omfattende omfordeling gjennom skatter
og overføringer. 44
En vesentlig faktor i den norske samfunnsmodellen er trepartssamarbeidet
mellom partene i arbeidslivet og staten.
Gjennom frontfagsmodellen og sentrale
lønnsforhandlinger tar partene hensyn til
den samlede økonomiske situasjonen og
arbeidsledigheten. Dette bidrar til en
ansvarlig lønnsdannelse og konkurransekraft. Trepartssamarbeidet er tuftet på
sterke og relevante arbeidslivsorganisa-

sjoner. Samlet har organisasjonsgraden
blant arbeidstakerne holdt seg relativt
stabil på rundt 50 prosent de siste ti
årene. LO og YS har tapt andeler, mens
Akademikerne og Unio har styrket sin
posisjon.45 Organisasjonsgraden i finansnæringen har tradisjonelt vært høy, men
har over de siste ti årene avtatt fra 70 til
om lag 60 prosent, se figur 13. Finans
Norge har i dag tariffavtaler med Finansforbundet og LO. Finansforbundet organiserer 56 prosent av de ansatte, mens LO
organiserer knapt fire prosent.
På arbeidsgiversiden er om lag 280
bedrifter
arbeidsgivermedlemmer
i
Finans Norge. Disse sysselsetter vel 36
000 ansatte, noe som representerer om
lag 75-80 prosent av de ansatte i næringen. Selv om det har vært en viss økning i
antall organiserte bedrifter det siste
tiåret, er det likevel tegn til at enkelte

Figur 13: Organisasjonsgrad blant ansatte i finansnæringen
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Kilde: Finans Norges arbeidsgiverregister.
44 Meld. St. 29 (2016–2017) Perspektivmeldingen 2017
45 Nergaard, Kristine (2018) Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016. Fafo-notat 2018:04

30

UTFORDRINGER FOR ARBEIDSLIVS- OG VELFERDSPOLITIKKEN

bedrifter vegrer seg for å organiseres
seg. Begrunnelsen er ofte at de ikke
ønsker tariffavtale, som følge av blant
annet manglende fleksibilitet og en dyr
AFP-ordning.
Fremover vil det trolig bli mer konkurranse blant arbeidsgiverorganisasjonene om
medlemmene. De senere årene har nye
arbeidsgiverorganisasjoner blitt etablert,
blant annet Abelia, som retter seg mot
kunnskaps- og teknologibedrifter. Samtidig har Virke utvidet sitt nedslagsfelt til å
gjelde alle typer tjenestenæringer, ikke
bare handelsnæringen, og de har blant
annet opprettet en egen enhet for inkassoselskaper. De store endringene i
finansnæringen kan også føre til at skillet
mellom hva som er en finansbedrift og
hva som er andre næringer, utviskes. For

eksempel har forsikringsselskapet OP i
Finland kjøpt opp helseforetak og tilbyr
langtidsutleie av bil.
Sterke organisasjoner er av vesentlig
betydning for å få til større og nødvendige
samfunnsendringer. Svekkes organisasjonsgraden ytterligere, blir arbeidslivorganisasjonene irrelevante og den norske
modellen kan miste noe av sin kraft.
Tariffavtaler mellom arbeidslivets parter
samt kontroll over lønnsutviklingen er
ønskelig og nødvendig også i fremtiden.
For å motvirke trenden vi nå ser på
arbeidsgiversiden, må virksomhetenes
mulighet til tilpasning i markedet de opererer i måtte stå sentralt. Mye tyder på at
partene må tenke nytt for å opprettholde
og helst øke organisasjonsgraden.

5.2 Utfordringer for organiseringen av arbeidslivet og nye tilknytningsformer
Som det ble vist til innledningsvis møter
finansnæringen stadig konkurranse fra
nye aktører. Både nasjonale og globale
virksomheter går inn i deler av den etablerte verdikjeden. Slike aktører har
gjerne sitt utspring i virksomhetsområder hvor det tradisjonelle partsforholdet i
arbeidslivet ikke er særlig utviklet.
Tjenester som blir digitale kan i praksis
flyte på tvers av landegrenser og nasjonalstatlige reguleringer. Dette gjør at
konkurransen vil øke betraktelig og at
selskap uten samme arbeidslivsreguleringer som Norge, kan ha en betydelig
økonomisk fordel i konkurransen. Kundenes krav til økt tilgjengelighet setter også
arbeidstidsreguleringene under press.
Arbeidsgivernes behov for endret kompetanse i tråd med den teknologiske
utviklingen, vil kunne føre til mer prosjektbasert arbeid og økt etterspørsel
etter frilansere og konsulenter. Kommende generasjon arbeidstakere har nye

holdninger til valg av arbeidsgiver og
arbeidsform, med ønske om mer fleksibilitet.46 Mye tyder derfor på at fremtidens
arbeidstakere vil skifte arbeidsgiver hyppigere enn det som tidligere har vært normalt. Vi vil få flere personer som tilbyr sin
kompetanse til flere ulike virksomheter
fremover, både gjennom plattformbaserte tjenester og som ordinære konsulenter. Foreløpig har innslag av denne type
tilknytningsformer, herunder delingsøkonomi, beskjeden utbredelse i Norge,
men potensialet for vekst kan imidlertid
være betydelig.47 Løsere tilknytningsformer utfordrer flere sider ved vår arbeidslivsregulering, blant annet kan det være
uklart om deltakere i delingsøkonomien
er ansatte eller oppdragstakere. 48

46 Manpower (2017). Millenals Careers 2020 vision
47 Nergaard, Kirstine (2016) Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv, Fafo-rapport 2016:07
48 NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer
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5.3 Utfordringer for velferdssamfunnet
Ny teknologi skaper nye jobber, men fører
også til at arbeidsplasser faller bort. Det
vil også være en klar trussel mot den
norske modellen dersom digitalisering
leder til høyere arbeidsledighet. Et helt
sentralt spørsmål er om et av samfunnets
viktigste mål «arbeid for alle» vil kunne
nås også i fremtiden, eller om ny teknologi vil medføre økt ledighet og en forsterkning av utenforskapet. De senere årene
har det vært økt bekymring knyttet til
fallende yrkesdeltakelse i befolkningen.
Lavere yrkesdeltakelse og økt arbeidsledighet kan skape grobunn for betydelig
sosial uro. Det er derfor viktig å iverksette
tiltak som både kan opprettholde sysselsettingen, men også sikre de som rent
faktisk faller utenfor. Flere land har satt i
gang forsøk med borgerlønn, det vil si en
fast inntekt som gis ubetinget til alle på
individuell basis, uten behovsprøving
eller krav om arbeid.50 Den vanligste
argumentasjonen mot borgerlønn er at
den reduserer motivasjonen for å arbeide
og bryter mot prinsippene i arbeidslinjen
som den norske samfunnsmodellen
bygger på. Andre har tatt til orde for
skattlegging eller arbeidsgiveravgift på
roboter.51 Motstandere av denne type
lovgivning påpeker at dette fordrer internasjonalt samarbeid og harmonisering
over landegrenser.
Et viktig fellestrekk blant dem som faller
utenfor arbeidslivet er lav kompetanse,
eller kompetanse som ikke passer med
arbeidslivets behov. Lavere lønninger
som følge av økt automatisering, vil
isolert sett gjøre det enklere for en del
grupper å komme i arbeid. På den andre
siden vil lavere lønninger føre til at arbeid
blir mindre lønnsomt, med mindre også
trygdenivåene reduseres.
I den norske arbeidslinjen har kvalifisering vært hovedsporet for deltakelse i

arbeidsmarkedet. Det krever god kvalitet
i utdanningssystemet. Særlig er det viktig
med løsninger som bidrar til at personer
med lav utdanning, dårlige norskkunnskaper, helsemessige eller andre utfordringer får et fotfeste i ordinær sysselsetting. I et langsiktig perspektiv er det ikke
holdbart om stadig større grupper faller
utenfor arbeidsmarkedet og mottar ulike
former for trygd.
Kompetansebehovsutvalget påpeker at
arbeidslivet er den beste læringsarenaen
og at det skjer betydelige investeringer i
ansattes kompetanse på mange arbeidsplasser.52 Majoriteten av kompetanseutviklingen skjer gjennom kontinuerlig
utvikling av arbeidsoppgaver og gjennom
innføring av ny teknologi. Dette understreker betydningen av høy yrkesdeltakelse både for opprettholdelse av vår
samfunnsmodell, men også for å utvikle
befolkningens kompetanse og derigjennom norske virksomheters konkurranseevne.
For å opprettholde sysselsettingen må
både arbeidsgivere, ansatte og myndigheter ta ansvar for å møte fremtiden med
den kompetansen som er nødvendig.
Arbeidsgivere har ansvar for å tilrettelegge for relevant kompetanseutvikling av
ansatte. Samtidig har hver enkelt ansatt
et ansvar for egen utvikling og må være
villige til aktivt å tilegne seg ny kompetanse.53 Utvikles ikke kompetansen blir
man fort irrelevant som arbeidstaker.
Samtidig må arbeidsgiver skape arenaer
for samspill og nye måter for samhandling, både ved å styrke samarbeid på tvers
i organisasjoner, og også legge til rette
for samhandling mellom mennesker og
maskiner. Som vist til i kapittel 4 skjer
betydelige investeringer i ansattes kompetanse, herunder digital kompetanse.

50 Forsøk pågår bl.a. i Finland, Canada, Nederland og Skottland.
51 Bill Gates og MDG. https://www.dagsavisen.no/innenriks/vil-ha-skatt-pa-roboter
52 NOU 2018: 2 Fremtidige kompetansebehov I — Kunnskapsgrunnlaget
53 Sentralavtalen §17
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Som hovedorganisasjon for finansnæringen har Finans Norge stor oppmerksomhet på den teknologiske utviklingen og
innvirkningen på arbeidslivet. Arbeidet
med kompetanse er en av organisasjonens strategiske fokusområder fremover.
Finansnæringen trenger medarbeidere
med kompetanse til å møte kundekrav, ny
teknologi endrede reguleringer og en
økende cybertrussel. Dette krever at
arbeidstakerne utvikler sin kompetanse
og sikrer at deres kunnskap, ferdigheter
og holdninger er tilpasset nye konkurranseflater og ny teknologi. Rett kompetanse
vil være en viktig faktor for at norske virksomheter skal kunne være konkurransedyktige i fremtiden.
Finans Norge arbeider med målsettingen
om at finansnæringen i 2021 fremdeles
anses som en attraktiv og mangfoldig
arbeidsplass i konkurransen om relevant
arbeidskraft. Dette skal oppnås gjennom
blant annet årlige kartlegginger av kompetansebehovet i næringen, synliggjøring
av næringen overfor studenter og unge i
arbeidslivet, samt ved å påvirke kompetansepolitikken gjennom dialog med
relevante myndigheter, høyskoler og
universiteter. Utvikling av høy etisk rådgivning i en digitalisert verden, ivaretas
av datterselskapet FinAut. Finans Norge
jobber systematisk med likelønn, likestilt
deltakelse og mangfold i næringen, herunder tiltak for å øke jenters interesse for
å jobbe med fintech og insuretech.

rolle i kompetanseskiftet. Dette vil i
hovedsak handle om å finansiere innovasjon og skape lønnsomme arbeidsplasser
her i Norge, samt å bidra med risikokapital.
Finans Norge arbeider også med å
modernisere selve rammene for arbeidslivet gjennom lovverket og tariffavtalene.
Dagens arbeidsmiljølov og tariffavtaler er
ikke tilpasset et samfunn preget av raske
omstillinger. Skal norske virksomheter
kunne konkurrere i et marked som i fremtiden blant annet vil preges av store internasjonale teknologiselskap, må rammevilkårene innenfor arbeidslivet moderniseres. Arbeidsgiverorganisasjonen skal
være en aktiv pådriver for å få til de nødvendige endringene. Utvikling og endring
av tariffavtaleverket krever tid og samspill med arbeidstakerorganisasjonene.
Arbeidet med å få til større endringer vil
tas suksessivt gjennom en langsiktig
strategi.

Fremover vil Finans Norge arbeide mer
med å definere hva som skal være finansnæringens rolle i kompetanseskiftet i
samfunnet. Næringen spiller en viktig
rolle i det grønne skiftet og kan også ta en
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Teknologiutvikling og digitalisering er
ikke et nytt fenomen. Allerede på
1930-tallet advarte den britiske økonomen John Maynard Keynes mot «teknologisk arbeidsledighet» som følge av at
teknologien utvikler seg raskere enn vi er
i stand til å skape nye jobber. Dette gjelder fortsatt i dagens situasjon. Digitalisering og automatisering vil medføre at
mange jobber forsvinner, både i finansnæringen og i samfunnet generelt. Samtidig kan det bringe med seg spennende
muligheter og positive effekter i form av
økt produktivitet, økonomisk vekst og nye
jobber.
Den viktigste suksessfaktoren for å sikre
en vellykket omstilling til den digitale
økonomien, er først og fremst å utnytte

mulighetene som ligger i teknologien for
å skape verdier. Samtidig blir det nødvendig å gjennomføre et omfattende
kompetanseskifte for å sikre bedriftene
tilstrekkelig og relevant kompetanse.
Dette vil bidra til å sikre fremtidig vekst og
konkurransekraft, og må skje gjennom
omfattende omskolering og livslang
læring. Kompetanseskiftet blir en viktig
oppgave for både myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Morgendagens
vinnere blir de som lykkes med å implementere digital teknologi i forretningsmodellene, samtidig som de sikrer utvikling av relevant kompetanse. Finansnæringen har igjen en sentral rolle med å
finansiere innovasjon og sikre veksten i
økonomien.

“Technology is nothing. What's important is that
you have a faith in people, that they're basically
good and smart, and if you give them tools, they'll
do wonderful things with them.”
Steve Jobs
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