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Hvorfor beskæftige sig med automatisering?
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• ÆÆÆÆndrede rammevilkår for danske ndrede rammevilkår for danske ndrede rammevilkår for danske ndrede rammevilkår for danske 
virksomheders produktionvirksomheders produktionvirksomheders produktionvirksomheders produktion

• Øget produktivitet? 
• Ændret produktmix?
• Hjemtagning af tidligere 

outsourcet produktion?

• Ændrede rammevilkår for Ændrede rammevilkår for Ændrede rammevilkår for Ændrede rammevilkår for 
lønmodtagernelønmodtagernelønmodtagernelønmodtagerne

• Ændret jobindhold
• Krav om efteruddannelse/nye 

uddannelser
• Øget ledighed/nye jobåbninger?

Konstant og dynamisk udvikling: industrirobotter -> servicerobotter -> AI



Fremtiden er her allerede
Internationalt set ligger Danmark højt, hvis man vurderer automatiseringen af industrien ud fra antal industrirobotter pr. 10.000 
ansatte (Japan, Sydkorea, Tyskland, Sverige, Italien og DK)
(Kilde: IFR, Dansk Robot Netværk)
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� Regnskabsstatistik

� IT-udgifter i virksomheder

� Virksomhedernes IT anvendelse (ad hoc)

� Outsourcing (ad hoc)

� Erhvervsbeskæftigelsen

� Voksenuddannelse

Mulige eksisterende statistikregistre
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� Industri- og servicerobotter:

� Øgede investeringer i maskiner og anlæg

� Øget output per ansat

� Ændret stillingssammensætning af ansatte

� Ændret uddannelsesbaggrund for ansatte, herunder 
efteruddannelse

� Artificiel Intelligence:

� Øgede immaterielle anlægsaktiver

� Øgede IT-udgifter

Mulige indikatorer baseret på de 
eksisterende statistikker
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Indikator baseret på uddannelsesoplysninger

UddannelseUddannelseUddannelseUddannelse AntalAntalAntalAntal

3856 Teknonom uden liniebetegnelse 16

3859 Teknonom i driftsteknik og kvalitetsstyring 32

3860 Teknonom i driftsteknik og produktionsstyring 41

3862 Teknonom i produktionsstyring 26

3865 Teknonom una 11

4242 Automatiktekniker 2.612

4306 Teknisk designer, industriel produktion 6.969

4336 Industritekniker, produktion 114

4365 Automatikmontør 20

4398 Automatik- og procesuddannelse una 12

5203 Automationsteknolog 35

5213 Robotteknologi, civilingeniør cand.polyt. <10

5216 Regulering og automation, civilingeniør cand.polyt. <10

5336 Produktion, ingeniør prof.bach. 1.279

7910 Robotteknologi, ingeniør bach. <10

7931 Maskin - industri/produktion, ingeniør bach. 157

8331 Industriel produktion, civilingeniør 531

8561 Diplomuddannelse i automation <10

I I I I altaltaltalt 11.86411.86411.86411.864



� AMU AMU AMU AMU KursusKursusKursusKursus Antal kurserAntal kurserAntal kurserAntal kurser

� Betjening og program. Industrirobotter 94
� Betjening af industrirobotter for operatører 2.933
� I I I I altaltaltalt 3.0273.0273.0273.027

Indikator baseret på 
efteruddannelsesoplysninger

7



Industrirobotter

� Automatisk styret, programmerbar. 

� Enten på fast plads eller mobil til brug i industrielle processer.

� Fx svejsning, laserskæring, sprøjtemaling.

Service robotter

� Maskine, der har en grad af autonomi og er i stand til at 
operere i et komplekst og dynamisk miljø, der kan kræve 
interaktion med personer, objekter eller andre enheder.

� Fx brug af automatiseret styret køretøj, rengøring, 
lagerarbejde, montering, kontorassistance, byggeri.

It-anvendelse i virksomheder 2018: 
Robotter (automatisering)
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� 2017 VITA undersøgelse
� Maskinlæring og kunstig intelligens 

- Computersoftware, analyserer sammenhænge og mønstre, fx i billed-, 
lyd- og tekstdata.

� Brug af satellitbaserede tjenester 
- Integreret med virksomhedens it-systemer.

- Navigations-, positionerings- og timingsignaler (GPS), satellitbilleder, 
eller kommunikation via satellitter uden for dækning fra landnettet.

� 2018 VITA undersøgelse
� Big data analyse

- Big data analyse finder mønstre i big data ved hjælp af software 
værktøjer.

- Big data genereres ved aktiviteter, der foregår elektronisk, og ved 
maskine-til-maskine kommunikation, fx data fra brug af sociale medier. 

Andre VITA moduler om automatisering
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Diskussion - spørgsmål
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� Hvilke områder og problemstillinger vedr. 
automatisering finder I det vigtigst at få belyst? Og i 
hvilken rækkefølge?

� Har I erfaringer vedr. anvendelse af eksisterende 
statistikregistre som grundlag for at belyse 
automatiseringen? 


