Er automationsniveauet for lavt i danske virksomheder?
Ved Ph.D. Carsten Nøkleby, SESAM-World
Få hjælp til at automatisere produktionen.
Job og produktion i Danmark vil ændre sig løbende de
næste par år. De nuværende job i producerende virksomheder vil og skal ændres for at bevare arbejdspladser i Danmark. Der skal være fokus på, at gå fra manuel
til semi automation produktion for at kunne reducere
omkostningerne til produktion pga. lønniveauet er for
højt. Produktions jobbene vil reduceres i de nuværende
virksomheder, men der kan skabes nye job i andre industrier.
Innovative job inden for f.eks. energi & miljø, kan ikke
på nuværende tidspunkt alene skabe nok job til at opretholde de nuværende job i produktionen, da udflagningen er større i andre industrier.
Der er et klart billede af, at danske virksomheder kan
automatiseres yderligere. Altså deres mekaniseringsgrad og digitaliseringsgrad kan øges betydeligt, idet
niveauet i dag er lavt eller næsten forsvindende. De
producerende virksomhederne har ikke i tilstrækkelig
grad automatiseret deres forretningsprocesser, så som
varemodtagelse, produktion, lager, logistik, intern
transport, mm.
Tal fra CBS, CEBR i forbindelse med AIM projektet(1)
samt data fra Dansk Statistik og EU er brugt i denne
artikel til, at give et billede, af de udfordringer vi står
over for i forbindelse med at opretholde produktion i

Danmark. Tallene viser at 70-80 % af virksomhederne i
undersøgelsen næste ikke har automatiseret deres produktionsprocesser.
SESAM gennemførte en analyse i 2010, der viste at
86% af virksomheder i analysen mente, at automatisering af forretningsprocesserne og produktionen skulle
have større fokus fremadrettet for, at opretholde produktion i Danmark. Derudover viste analysen fra 2010
at ca. 100.000 produktionsjob vil forsvinde fra Danmark inden for 3 år. Det har vi fået bekræftet, at Danmark har mistet 80-100.000 produktionsjob de sidste 3
år. Desuden mister Danmark relaterede service job, så
som automationsvirksomheder, vedligehold, mm. Dette
er alarmerende og der er behov for at hjælpe små og
mellemstore virksomheder i at automatiserer deres produktion og tilhørende forretningsprocesser for at vi på
sigt kan opretholde produktion i Danmark.
Mekaniseringsgrad: Et udtryk for den andel af produktionsprocesserne der udføres mekanisk i stedet for
manuelt.
Digitaliseringsgrad: Et udtryk for den andel af produktionsprocesserne der styres ved hjælp af itsystemer, altså it systemer til at optimere brugen af
udstyr i stedet for medarbejder, der styre og vælger det
næste job, overveje proces indstillinger, og overvågning af kvaliteten af produkterne.

Graf 1: Angivelse af mekaniserings– og digitaliseringsgraden ift. antal Danske producerende virksomheder.
_______________
(1)

Lene Kromann, Post.doc (forskningsadjunkt) Copenhagen Business School

Automationsgrad: Et udtryk for en produktivitetsfaktor. Det er en aktivitet, som består i at erstatte brug af
menneskelige ressourcer – fysiske og/eller mentale –
med maskinelle ressourcer – enten til udførelse af de
fysiske aktiviteter eller til data- og informationsbehandlingsaktiviteter. I sidstnævnte tilfælde kan der i større
eller mindre udstrækning indgå beslutningstagen vedrørende forud fastlagte beslutninger og kombinationsmuligheder af beslutninger. Altså automationsgrad er
kombinationen af mekaniseringsgrad og digitaliseringsgrad.

somheder (SMV’er) i Danmark, kan få viden og knowhow om automatisering og det at øge automatiseringsgrad i deres virksomhed. Det vil dreje sig om viden
inden for:

Graf 1 viser at 50% af alle de undersøgte virksomheder
har en digitaliseringsgrad der er mindre en 13% og en
mekaniseringsgrad mindre end 20%.

• Det finansielle, at skabe den fornødne kapital til
at etablere fleksible og automatiserede produktionssystemer

• Det at opbygge automatiserede løsninger,
• Det ledelsesmæssige, det at ændre organisationen og få andre faggrupper ind i organisationen
• Det at gennemføre projektet med automatisering – det at stille krav til leverandørerne.

Derudover viser grafen at 75% af alle de undersøgte
producerende virksomheder har en digitaliseringsgrad
under 25% og en mekaniseringsgrad mindre end 38%.

SESAM er det forum, hvor SMV’er kan mødes med de
førende danske producerende virksomheder, deres rådgivere, automatiseringsleverandører og it leverandører.

Det er foruroligende, at så mange virksomheder i Danmark har så lav en automatiseringsgrad, og stadigvæk
kan klare sig i den internationale konkurrence. Det er
måske også på lånt tid, at vi har produktion i Danmark.

Kom og være med i SESAM og bliv en del af dette
netværk.

Der er et billede af at det er de store danske virksomhedslokomotiver som Danfoss, LEGO, B&O, Arla
Foods, Grundfos, Siemens Wind Power, Danish
Crown, Velux, Coloplast, m.fl. der har de højeste automatiseringsgrader og standardiseringsgrader. Det er
nødvendigt for ellers kan virksomhederne ikke klare
den store konkurrence på det internationale marked, og
krav til fleksibilitet i forhold til ordre størrelser, produktions steder, mm. Vi bør få skabt et forum, hvor
ledelse og medarbejdere i de små og mellemstore virk-

Det bliver en udfordring for de virksomheder, der ikke
i tilstrækkelig grad har automatiseret og dermed mekaniseret og digitaliseret deres produktion, logistik og
administration. Disse virksomheder vil opleve en stigende konkurrence fra udlandet, hvilket skyldes at indkøbsvanerne ændres hen over tid. Det lokale nærmarked bliver større og større. Desuden er virksomheder
med lav automatiseringsgrad afhængige af manuelle
processer og dermed udgiften til medarbejder og driften. En udgift der er proportional med timelønnen for
ufaglærte og faglærte medarbejdere, og i mindre omfang afhængige af de højtuddannedes løn niveau.

Graf 2: Angivelse af mekaniserings– og digitaliseringsgraden ift. antal Danske producerende virksomheder.

Danmark har nogle høje timelønninger (ref. Timelønninger), og det kombineret med at automatiseringsgraden er lav, giver det en dårlig cocktail. Disse virksomheder vil med tiden risikere at lide den stille død, pga.
den udenlandske konkurrence. Derfor er det vigtigt, at
de virksomheder der har en lav automatiseringsgrad
overvejer at mekanisere og digitalisere deres produktion, der hvor det er lønsomt. Det vil kræve, at der sker
en strategisk ændring i mange virksomheder, for denne
ændring vil kræve andre medarbejdere med andre kompetencer i virksomheden. Ændringen vil også kræve
finansiering og det er her, at den store udfordring er
fremadrettet. Er danske virksomheder klar til denne
opgaver og har vi midlerne? Lad os i netværk diskutere
muligheder og finde nogle løsninger til financering.
Graf 2 viser, at i dag er der 92% af alle de undersøgte
virksomheder der har en digitaliseringsgrad under 40%
og 78% af de samme virksomheder har en mekaniseringsgrad under 40%. Det er forventeligt, at vi i Danmark skal have en høj automatiseringsgrad for at kunne
klare os i konkurrencen med udlandet pga. niveauet på
timelønnen. En automatiseringsgrad, der også giver
virksomhederne fleksibilitet til, at skalere deres produktion.
Det positive i Danmark er den store lighed der er i samfundet, der gør at det at få andre typer medarbejdere ind
i organisationen, ikke nødvendigvis er forbundet med
store økonomiske udgifter for virksomhederne. Der er
nemlig en forholdsvis lille forskel på lønnen mellem
akademikere og faglærte medarbejdere i Danmark sam-

Tabel 1: Bruttolønninger i Europa (Ref. EU statistik).

menlignet med udlandet. Dette forhold skal vi være
bedre til at udnytte, og få hjulpet de små og mellemstore virksomhederne til at automatisere deres produktion,
logistik og administration.
Vi kan i dag, se at flere virksomheder har valgt at forsætte med de samme forretningsprocesser i forbindelse
med regnskabsbilag og af den årsag har de valgt at sende regnskabsafdelingen ud af landet, hvor lønniveauet
er lavere. F.eks. Polen, Kina, m.fl.

Bruttolønninger
Blandt EU-medlemsstaterne var den gennemsnitlig
bruttoårsløn for fuldtidsansatte i virksomheder med ti
eller flere ansatte højest i Danmark (56 044 EUR) i
2009, efterfulgt af Luxembourg (i 2010), Irland, Nederlandene og Tyskland (i 2010) – alle over 40 000 EUR –
mens lønningerne var lavest i Rumænien (5 891 EUR i
2010) og Bulgarien (4 085 EUR)
Se i øvrigt oversigt over mindste lønninger i Europa
bagerst i artiklen.
Der er et klart billede af, at mekaniseringsgraden blandt
de undersøgte virksomheder er højere end digitaliseringsgraden. Det kan skyldes, at mekaniseringsgraden i
første omgang giver et hurtigt udbytte, medens digitaliseringsgraden giver et resultat på en lidt længere horisont, med er nødvendig for at opnår en høj udnyttelse
af det mekaniserede udstyr.

Graf 3: Fordeling af den nuværende mekaniserings– og digitaliseringsgraden ift. Danske producerende virksomheder.

Mekaniseringsgraden forventes derfor, at være større
end digitaliseringsgraden, da digitalisering er en overvågning og styring af det mekaniserede.
Graf 4 illustrere det skifte der skal ske i Dansk industris
automatiseringsgrad de næste 3 til 8 år for, at danske
producerende virksomheder kan klare sig i den internationale konkurrence. Dette skift vil kræve en ændring i
teknologi og ledelse for virksomhederne. De skal gå fra
at være drevet af ufaglærte og faglærte medarbejdere til
at bliver drevet i større omfang af faglærte og akademikere. Dette skifte vil kræve en
ledelsesmæssig sparring for virksomhedslederne, da virksomhedslederne ikke har de nødvendige
kompetencer til, at gennemføre en
change management processes –
det at gå fra manuelt til semiautomatisk til fuldautomatisk produktion. I øvrigt bør de producerende
virksomheder i Danmark lære, at
få tilført kompetencer fra deres
samarbejdspartnere. De skal lære
af de bedste i branchen og få
hjælp til at indføre det i deres organisation. Selv de bedste som
f.eks. Grundfos fandt ud af, ved et
samarbejde med specialister og
eksperter fra Toyota, at Grundfos
kunne øge deres produktivitet

med 18% og deres kvalitet kunne også forbedres.
Kom og vær med i SESAM og få input til hvorledes
din virksomhed kan erstatte manuelle operationer med
semiautomatiske operationer eller måske endog fuldautomatiske operationer.
Blive medlem og få adgang til et netværk af virksomheder og eksperter, der fra forskellige synsvinkler kan
hjælpe med at automatisere processer. Der er et stort
antal kunder, automationsleverandører, rådgivere, sy-

Graf 4: Fordeling af den nuværende og forventede fremtidige automationsgrad ift. Danske
producerende virksomheder.

Graf 5: Angivelse af det løfte der skal ske ifm. automationsgraden i danske producerende virksomheder.

stem integratore der kan hjælpe med processen at automatiser.

les i tre grupper baseret på mindstelønsniveauet den 1.
juli 2011.

Graf 6 viser de månedlige mindstelønsniveauer udtrykt
i EUR i medlemsstaterne i juli 2011. Blandt medlemsstaterne varierede bruttomindstelønnen fra 123 EUR
(Bulgarien) til 1 758 EUR (Luxembourg).

Den første gruppe omfatter de elleve lande med de laveste mindstelønninger, mellem 100 EUR og 400 EUR
om måneden: Bulgarien, Rumænien, Litauen, Estland,
Letland, Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet, Polen, Tyrkiet og
Kroatien.

De pågældende 20 medlemsstater, kan sammen indde-

Graf 6: Den månedlige mindsteløn udtrykt i EURO (Ref. EU statistik).

Den anden gruppe af lande består af fem medlemsstater
(Portugal, Malta, Slovenien, Spanien og Grækenland)
samt USA med et mellemniveau for mindstelønninger
fra lige over 550 EUR til lige under 900 EUR om måneden.

Den tredje gruppe omfatter seks medlemsstater (Det
Forenede Kongerige, Frankrig, Nederlandene, Belgien,
Irland og Luxembourg), hvor mindstelønnen var over 1
000 EUR pr. måned.

Figur 1: Den månedlige mindsteløn udtrykt i EURO ift. de enkelte Europæiske lande (Ref. EU statistik).

Et alternativ forslag, hvor forskellige erhverv har et
fælles langsigtet mål.
Vi kan skabe en service og industriel ferie kultur, der
kan tiltrække udenlandske gæster og turister. Lad disse
gæster få et indblik i hvorledes f.eks. landbruget virker
i Danmark: fra grovvarecenter, til gård og videre til
mejeri og slagteri, til detailbutikker og endelig til kunden. Lad gæsterne få indsigt i system opbygningen, og
de tilstødende erhverv, så som maskinbyggere, automationsleverandører, m.fl. Ved at der skabes en interesse
for dansk produktion og hvorledes systemer er opbyg-

get og sammenkoblet, kan vi være med til at få skabt
interesse for virksomheder inden for maskinbygning,
automation og dermed få muligheden for, at eksporter
produktionsudstyr produkter. Det vil være med til at
skabe nye job i industrien.
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