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FORMÅL: HVAD VAR DET VI VILLE?

• Besvare spørgsmålet: Kan automation være med til at 
sikre danske produktionsvirksomheders 
konkurrenceevne?

• Vigtigt: 
– Fokus på repræsentativt udsnit fra industrien
– Altså nærmere ”den gennemsnitlige virksomhed” end 

”virksomheden på fronten”.

• Udvikling et værktøj, som virksomhederne kan bruge 
til at vurdere de potentielle gevinster af investeringer i 
automation.
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AUTOMATION: HVORDAN MÅLER VI IKKE?

• Vi fokuserer ikke på forskellige teknologier 
fordi..

– Stor variation i brugen over industrier

– Ikke sikkert at virksomheder præcist ved, hvad de 
benyttede teknologier hedder.



AUTOMATION: .. ER MEGET ANDET



AUTOMATION: MÅLING AF INDEKS

• Andel af produktionsprocesser der udføres 
mekanisk i stedet for manuelt inden for og 
mellem stadier i produktionsprocessen 

• Brugen af IT-systemer i eksekvering og 
processtyring
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SPØRGSMÅL: AUTOMATION AF INDUSTRIEN

• Hvor automatiseret er industrien?

• Variation i automation.

• Ikke muligt at sammenligne med 
udlandet.



MEKANISERING: STOR VARIATION
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MEKANISERING: ..INDENFOR INDUSTRIER
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DIGITALISERING: STOR VARIATION



AUTOMATION: I FORHOLD TIL POTENTIALE
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TO TEMAER: FOR AUTOMATION

• Tema 1:

– Stigende konkurrence fra Kina driver automation

• Tema 2:

– Automation driver performance

• Tema 3: [Lige begyndt at kradse i overfladen]

– Samspil mellem ”management practice” og 
automation på den ene side og performance på 
den anden.



TEMA 1: HANDELSDREVET AUTOMATION

• Vi undersøger:

– Stor stigning i international konkurrence fører til 
store investeringer i automation.

• Vi finder:

– Stigende kinesisk eksport til verdensmarkedet 
øger væksten i automatiseret produktionskapital 

– Ingen andre typer af produktionskapital påvirkes 
af stigende kinesisk eksport



TEMA 2: AUTOMATION OG PERFORMANCE

• Vi undersøger:

– Større omfang af automation forbedrer performance.

• Vi finder:

– Positiv sammenhæng mellem øget omfang af 
automation og stigende performance

– Forskellige automationstyper har forskellige effekter 
på forskellige performancemål

– Effekt varierer over virksomhedsstørrelse



AIM-PROJEKT: OPSAMLING

• 4 årigt projekt:

– Udvikling af spørgeskema

– Dataindsamling

– Validering af data og statistiske analyser

– Interaktivt Benchmarking værktøj

• Overordnet:

– Automation synes at have en stor produktiv effekt.


