
Mennesker & teknik om 5-10 år 
Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 



• Automatisering 

• Produktion 

• Proces 

• It 

• Projektledelse 

• Ramme for workshop 

• Deltagere i workshop 

• Abstrakt for mødet 

• Kultur, politik og globalisering 

• Teknologi 

• Forretning og innovation 

• Organisering og uddannelse 

• Medlemmer af SESAM 



I forbindelse med det 87. SESAM møde, blev der afholdt 3 x 3 workshops, med forskellige temaer relateret til emnet - 
Mennesker og teknik om 5-10 år.  
Hver workshop blev styret af en fra bestyrelsen - Claus Sass Hvass, Gert Vestergaard, Susanne Synnestvedt og Carsten 
Nøkleby.  
 
Emner til workshops var:  
 
TeknologiTeknologiTeknologiTeknologi    

• Teknologiske forandringer kommer; men er vi forandringsparate nok? 
• Hvad bliver fremtidens automations teknologi? 

• Hvem kommer med den nye teknologi? 
 
Kultur, politik og globaliseringKultur, politik og globaliseringKultur, politik og globaliseringKultur, politik og globalisering    

• Hvilken type produktion findes i Danmark, hvor der er behov for automationsløsninger? 

• Hvilke dele af produktionen er f.eks. Flyttet itl Kina, Østeuropa, Sydamerika,….? 
• Hvad giver det at nye opgaver at virksomheden flytter udenlandsk? 

 
Forretning og innovationForretning og innovationForretning og innovationForretning og innovation    

• Er vi kreative eller tænker vi for traditionelt? 
• Flytter nyudviklingen også med til udlandet? 
• Automationsbranchen er drevet af personer med stor fokus på teknologi og tekniske løsninger. Kommer der i 

fremtiden et behov for et mere holistisk syn med både forretning og teknologi? 
• Hvorledes får vi udenlandske virksomheder til at etablere produktion i Danmark? 

• Hvorfor outsourcer eller flytter flere og flere virksomheder produktionen til andre lande  
 
Organisering og uddannelseOrganisering og uddannelseOrganisering og uddannelseOrganisering og uddannelse    

• Er automationsbranchen en brændende platform?  

• Er automationsbranchen præget af personer i 40++ kategorien, og er det en brancher, hvor der er ringe karriere 
muligheder for unge personer? 

• Hvad er uddannelses mulighederne, og hvad er i fokus på uddannelsesinstitutionerne i forhold til de behov bran-
chen har fremadrettet? 

• Har automationsbranchen problemer med at tiltrække ungdommen? - Hvad vil ungdommen vælge af uddannelse 
og karriere? 

Rammen for workshopRammen for workshopRammen for workshopRammen for workshop    

Rammen for workshopsRammen for workshopsRammen for workshopsRammen for workshops    



Automation • Projektledelse • Networking

Workshop udbytte

Workshop

1. Identificere problemstillingerne / 
udfordringerne

2. Hvorledes kan problemet løses ?

3. Hvad kan vi bruge det til ?

Udfordringer

Muligheder

Automation • Projektledelse • Networking

Workshop

1.Teknologi

2.Kultur, politik og globalisering

3.Forretning og innovation

4.Organisering og uddannelse

På mødet deltog virksomhederne nedenfor:  
 

• 3P Technology 
• Aalborg Universitet 

• ABB A/S 
• Active Communication 
• Arla Foods a.m.b.a. 
• Balluff ApS 
• Beckhoff Automation ApS 
• Birgitte Svinth 
• Coloplast A/S 
• COWI 
• Crisplant A/S 
• Daniit A/S 
• Danisco A/S 
• Danish Crown AMBA 
• Dansk El-Forbund 
• Dansk Fødevare Forum 
• Elopak Denmark A/S 
• Epista IT 
• Fremforsk 
• Grundfos A/S 
• Hamlet Protein A/S 
• Hans Følsgaard A/S 
• HeadFitted ApS 
• i2r ApS 
• Ide Pro Engineering & Software A/S 
• Ingeniøren A/S 
• Intego A/S 
• Invensys Operations Management 
• Jern- og Maskinindustrien 
• Krüger A/S 
• ManMachine Engineering 
• NIRAS A/S 
• SESAM World 
• Siemens A/S 
• Teknologisk Institut 
• Teknovation 
• Vestforsyning A/S 

Deltagere i workshopsDeltagere i workshopsDeltagere i workshopsDeltagere i workshops    

Rammen for workshopsRammen for workshopsRammen for workshopsRammen for workshops    



Målet er, at vi i SESAM kan følge udviklingen i Engineering og automationsbranchen for, at 
give os et fælles billede fremadrettet, således at vi kan positionere os i forhold til de kom-
mende krav til branchen. I forbindelse med mødet vil der være 5 indlæg, der vil skabe ram-
men for dialog blandt deltagerne. Der vil blive etableret små workshops, med fokus på te-
maerne angivet nedenfor: 
 
1.Teknologi:1.Teknologi:1.Teknologi:1.Teknologi:    

• Teknologiske forandringer kommer; men er vi forandringsparate nok. 
• Hvad bliver fremtidens automations teknologi? 

 
2. Kultur, politik og globalisering:2. Kultur, politik og globalisering:2. Kultur, politik og globalisering:2. Kultur, politik og globalisering:    

• Brændende platform – Automationsbranchen er præget af personer i 40++ kategori-
en, og det er en brancher hvor der er ringe karriere muligheder for unge personer. 
Det er præget af meget pressede projekter, og arbejdsforholdene er ofte forbundet 
med at stå med indkøring på fabriksanlæg, hvor der kan være koldt og fugtigt.  

• Hvad er uddannelses mulighederne, og hvad er i fokus på uddannelsesinstitutioner-
ne i forhold til de behov branchen har fremadrettet? 

• Hvilken type produktion findes i Danmark, hvor der er behov for automationsløsnin-
ger? 

• Hvilke dele af produktionen er f.eks. flyttet til Kina? 
 
3. Forretning:3. Forretning:3. Forretning:3. Forretning:    

• Automationsbranchen er drevet af personer med stor fokus på teknologi og tekniske 
løsninger, men i fremtiden bliver der behov for et mere holistisk syn – hvor forretning 
og teknologi kommer i bedre balance (60/40). 

• Hvorledes får vi udenlandske virksomheder til at etablere produktion i Danmark? 

• Hvorfor outsourcer eller flytter flere og flere virksomheder produktionen til andre lan-
de (Coloplast, Grundfos, BAT, Hempel, Novo Nordisk, m.fl.) 

• Paradigmeskifte 
 
4. Organisering:4. Organisering:4. Organisering:4. Organisering:    

• Har automationsbranchen problemer med at tiltrække ungdommen? - Hvad vil ung-
dommen vælge af uddannelse og karriere? 

• Er vi kreative eller tænker vi for traditionelt? 

• Flytter nyudviklingen også med til udlandet? 

5. Hvad er problemstillingen?:5. Hvad er problemstillingen?:5. Hvad er problemstillingen?:5. Hvad er problemstillingen?:    
• Er du en del af i morgen (40+ = IT er tilføjet; 18- = IT er integreret) 

• Kan vi lære af andre brancher? 
• Hvilken indflydelse har produkters levetid af indflydelse på automationsniveauet? 

• Hvad bliver fremtidens produktionsform? 
• Hvad er virksomhederne udfordringer? 

ABSTRAKT: 
 
Målet med mødet er at få 
skabt en dialog om hvorledes 
vi forventer at Engineering og 
automationsbranchen udvik-
ler sig de næste 5 til 10 år. 
Årsagen er at flere produce-
rende virksomheder flytter 
produktion til lavtløns lande, 
og hvad betyder det for auto-
mations og Engineering mar-
kedet. Hvilke teknologier og 
organisationsformer skal vi 
forvente at have i fremtiden 
og hvad vil det stille af krav til 
branchen. Hvad betyder den-
ne udvikling for de produce-
rende virksomheder. Hvilke 
kompetencer skal automati-
onsbranchen beherske for at 
have en god og attraktiv posi-
tion i forhold til kundernes 
efterspørgsel.  
 
Målet med mødet er også at 
få skabt en rapport, vi kan 
arbejde videre med, for i fæl-
lesskab, at tegne et billede af 
fremtiden og hvorledes vi evt. 
skal forandre forretningsom-
råderne. 
 
Kom og være med og få en 
dialog med ligestillede kolle-
ger om fremtiden i forhold 
teknologi, organisering, globa-
lisering, forretning, mm. 

Mennesker og teknik om 5Mennesker og teknik om 5Mennesker og teknik om 5Mennesker og teknik om 5----10 år10 år10 år10 år    
    

AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt    

Abstrakt for mødetAbstrakt for mødetAbstrakt for mødetAbstrakt for mødet    



WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop    
    

Kultur, politik og globaliseringKultur, politik og globaliseringKultur, politik og globaliseringKultur, politik og globalisering    

Hvilken type produktion findes i Danmark, hvor der er behov for automationsløsninger? 
• Vi komme ikke frem til hvilke type produktion der findes i Danmark, men konkluderede at vigtige faktorer der gjorde, 

at vi havde produktion i Danmark var: 
• Holdbarhed af produkterne 
• Transporttid og omkostninger 
• Speciel viden, som f.eks. Farmaceutiske virksomheder  
 

Hvilke dele af produktionen er f.eks. flyttet til Kina, Østeuropa, Sydamerika,….? 
• Masse produktions flyttes til Kina, Sydamerika mv., hvor prototype og afprøvning af ny teknologi vil foregå i Danmark. 
• Produktion hvor logistik og transport er en vigtig faktor for eksport til disse lande, et eksempel vindmølle vinge pro-

duktionen fra LM Glasfiber. 
 

Hvad giver det af nye opgaver at virksomheden flytter udenlandsk? 
• Håndtering af de kulturelle forskelle 
• Organisation 
• Transport og logistik 

 
ObservationerObservationerObservationerObservationer: 
Der var på workshoppen flere anbefalinger om at vi som branche skulle have en større fokusering på andre kompetencer 
end de allerede kendte ingeniør kompetencer.  

Kultur, politik og globalisering:Kultur, politik og globalisering:Kultur, politik og globalisering:Kultur, politik og globalisering:    



Teknologiske forandringer kommer; men er vi forandringsparate nok? 

• Stemningen i gruppen, var nok et NEJ - med den påstand, at vi er nok for ”konservative” når det kommer til foran-
dringer. 

• Sikkerhed er også en faktor der gør, at vi er ”konservative” – ”Hvad plejer vi at gøre?” 

 

Hvad bliver fremtidens automations teknologi? 

• Gruppen var enige om, at fremtidens automations teknologi vil være standard løsninger med bred anvendelighed, 
som: 

• Plug and play automation 

• Intelligente enheder 

• Wireless, trådløse enheder 

 

• Gruppen mente også, at de systemer der findes i dag, er for omkostnings tunge og at fremtiden ville tilbyde billigere 
og nemmere løsninger. 

 

Hvem kommer med den nye teknologi? 

• Her talte vi om, hvad vil bilindustrien komme med i fremtiden. Da gruppen mente de havde været trendsættere i 

fortiden. 

• Gruppen mente, at de virksomheder der hurtigt kan omstille sig til ovenstående ville have en fordel frem for de an-
dre. ”Innovations hastighed” 

• Den nye generation, som via deres uddannelse har mere viden om ny teknologi og innovation. 

    

Workshop 2:Workshop 2:Workshop 2:Workshop 2:    

Teknologiske forandringer kommer; men er vi forandringsparate nok? 

• Nogle gange er selvbilledet for optimistisk 

• Udviklingsværktøjerne er/kan være en hæmsko. Vi er præget af kendte teknologier.  

• Automationsniveauet i dag kan være en hæmsko for at vælge nyt system. Derudover kan kravene til hastighed til 
projektgennemførelse være en ulempe for at indføre ny teknologi.  

• Hvad skal vi fremover: 

• Styre processen 

• Optimere indkøringsprocessen af ny teknolgi 

• Forene IT og automation 

 

Hvad bliver fremtidens automations teknologi? 

• Automationsteknologien kommer til at ligge i ”skyen” – virtuel automation. 

• Service arkitektur med heterogene systemer. 

• Der er en forventning om at software overlever, men hardwaren skifter.  

 

Hvem kommer med den nye teknologi? 

• Hvem har råd til nyudvikling – det bliver bestemt af økonomien. 

 
ObservationerObservationerObservationerObservationer: 
Der var en erkendelse af at vi skal være gode til at anvende teknologierne, for at styrke forretningen. Der var flere be-
mærkninger om at automationsbranchen skal have en større forståelse for kundernes forretning.  

Teknologi:Teknologi:Teknologi:Teknologi:    

WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop    
    

TeknologiTeknologiTeknologiTeknologi    



Er vi kreative eller tænker vi for traditionelt? 
• Vi havde en del diskussion om dette punkt, og konklusionen var nok at vi i automationsbranchen tænker 

mere traditionelt end i IT branchen. 
Flytter nyudvikling også til udlandet? 

• Her kom vi ikke til en konklusion, men der var en del der mente JA. 
Automationsbranchen er drevet af personer med stor fokus på teknologi og tekniske løsninger. Kommer der i fremti-
den et behov for et mere holistisk syn på både forretning og teknologi? 

• ?? 
Hvorledes får vi udenlandske virksomheder til at etablere produktion i Danmark? 

• ”Viden” 
• Opbygge videncentre, hvor den Farmaceutiskesektor, fødevareteknologier og vindmølle teknologier kan 

tiltrække nye virksomheder. 
• Sikre via de danske universiteter at den knowhow og kompetence danskerne har været kendt for styrkes. 

• Logistik og transport 
Hvorfor outsourcer eller flytter flere og flere virksomheder produktionen til andre lande? 

• Der var stor enighed om følgende årsager til at outsource eller at flytte til andre lande:  
• Logistik, i forbindelse med ekspension til andre lande 
• Pris 

• Konkurrence evne 
    
Workshop 2Workshop 2Workshop 2Workshop 2    
Forretning og innovation 
Er vi kreative eller tænker vi for traditionelt? 

• PLC programmeres ikke i danske virksomheder om 10 år (+40 problemstilling) 
• Vi har som teknikker for lidt indsigt i forretningen. Derfor for bør der være en større sammenblanding af 

projektteams, således at det ikke kun er ingeniører.  
• Ingeniøren hos kunden skal være en del af salgsstyrken. De skal være mere visionære.  
• Ingeniører bør være mere udadvendte og finde virkelige værdier for kunden – Hele værdikæden skal tæn-

ke nyt. 
• Opdrage ingeniørerne til at gøre en forskel hos kunden, ved at forstå kundens værdikæde. Altså: ”Hvor 

gjorde du en forskel” 
• Vi er i nogen grad ikke kreative nok. Vi fokuser på de sikre teknologier, og dermed får vi ikke nyeste viden 

med i projekterne.  
 
Automationsbranchen er drevet af personer med stor fokus på teknologi og tekniske løsninger. Kommer der i fremti-
den et behov for et mere holistisk syn med både forretning og teknologi? 

• Fremtidens automationsleverandør vil dække flere kompetenceområder end kun teknologi.  

• Der skal skabes innovation på tværs af faggrænser – bygning, proces, mekanik, automation, logistik, salg 
og marketing. Husk at hovedparten i branchen er ingeniører og tænker ens.  

 

Forretning og innovation:Forretning og innovation:Forretning og innovation:Forretning og innovation:    

WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop    
    

Forretning og innovationForretning og innovationForretning og innovationForretning og innovation    



Hvorfor outsourcer eller flytter flere og flere virksomheder produktionen til andre lande 
• Omkostningerne til lønninger ved løntungt arbejde 
• Toldbarriere  
• Nyt marked 

• Nemmere logistik 
• Råvarer 

    
    
Workshop  3Workshop  3Workshop  3Workshop  3    
Er vi kreative eller tænker vi for traditionelt? 
• Svært at være kreative agerer inovativt, fordi: 

• Regulatoriske krav er for stramme 

• Leverandørerne vil ikke deltage i udvikling 
• Der er ikke penge nok i projekter og planerne er for stramme 

• Man kan ikke komme med kreative forslag, når man først har fået projektet 
• Teknikken er for fastlåst  
• Vi tænker kreativt i dag, indenfor de rammer projekterne foregår under 

• Vi tænker konservativt kreativt 
 
Flytter nyudvikling med til udlandet? 
• Udviklingen vil i stigende grad følge produktionen 
 
Automationsbranchen er drevet af personer med stor fokus på teknologi og tekniske løsninger. Kommer der i frem-
tiden et behov for et mere holistisk syn med både forretning og teknologi? 
• Behov for mere cirkulært samarbejde i fremtiden mellem leverandører, kunder og rådgivere 
• Udfordringer for de enkelte roller i branchen, fx viden hos senior personale 
 
Hvorledes får vi udenlandske virksomheder til at etablere produktion i DK 
Hvorfor outsourcer eller flytter flere og flere virksomheder deres produktion til andre lande  
• Tilgang til arbejdskraft 

• Omkostninger 
 
ObservationerObservationerObservationerObservationer: 
Diskussionen i denne gruppe gik meget trægt og det var svært at komme ud over, at se begrænsninger. På et tids-
punkt var gruppen omkring, at vi næsten manglede en krig for at sætte gang i tingene ????? Det var svært at se på 
muligheder indefra ……….. 

WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop    
    

Forretning og innovationForretning og innovationForretning og innovationForretning og innovation    



Er automationsbranchen en brændende platform: 
• Mangler at erkende, at vi har en brændende platform, der er en forholdsvis konservativ kultur i branchen, bla. 

Grundet kravene om stabilitet i løsningerne og de krav der er til løsningerne.  Behov for tryghed er også stort 
• Fokus er på teknik, kan vi i stedet fokusere mere på en form for prototyping 
• Vi agerer ikke som en samlet branche, men som leverandører, integratorer og rådgivere 
• Vi er ikke tæt nok knyttet til forretningsprocesserne, som fx IT, ville hjælpe hvis man lærte af deres organisati-

onsformer 
• Leverandørerne skal fokuserer mere på kundernes behov og udfordre kunderne i deres beslutninger.  Kunder-

ne skal være villige i at indgå i forpligtende udviklingsarbejde 
• Man skal fokusere på evolution fremfor revolution, det passer bedre til branchen 
 

Er automationsbranchen præget af personer 40 + kategorien, og er det en branche, hvor der er ringe karrieremulig-
heder for unge personer: 

• For at være mere innovative, bør man byde alle kreative kræfter indenfor, og etablere forpligtende innovation 
for alle deltagere – der skal være noget på spil 

• Herunder finde nye samarbejdsmodeller på tværs af branchen 
• Hvem har suces i dag er det de små eller store virksomheder 

• Branchen præget af stor tryghed 

• Anerkendelse ligger i at løsningerne virker som de skal, kundernes anerkendelse 
 
Er der problemer med at tiltrække unge? 

• Svært at komme til orde i at etablere organisationen, det tager meget lang tid, før man får lov at agere på egne 
vegne 

• De unge mennesker bliver kvalt i rigide arbejdsprocesser og ”vi plejer” 

• De unge skal også have plads til at være innovative 
• Mere fokus på samarbejde tværs af grænser, både leverandør/rådgiver/integrator samt på tværs af lande-

grænser 
• Fokusere på en anden form for incitament form 

• Fokusere mere på arbejdsprocesser, leverandørerne tager sig i stigende grad af programudviklingen 
 
Hvad er uddannelsesmulighederne, og hvad er i fokus på uddannelsesinstitutionerne i forhold til behov? 

• Måden hjemmet anvender IT påvirker de unges lyst til at arbejde videre i den retning 

• Fokus bør rettes mod områdets strategiske betydning / afklaring har vi en strategisk vigtighed? 
• Fokus på samarbejde omkring MES, i dag løses 65 % af IT-afdeligen. 
• Hvordan med automation som støtte proces, kan vi komme tættere på forretningen 

• Skal fokuserer mere på moderne løsninger så som robotter 
• Indrage kunder i uddannelsesforløbet, se bredere på kompetencer 
 

ObservationerObservationerObservationerObservationer: 
Den første del af diskussionen / åbningen kom til at fokusere på teknik, som en forklaring på status, der var mange 
små bemærkninger der gik på, at automationsbranchen skulle tættere på forretningen. 

Organisering og uddannelse:Organisering og uddannelse:Organisering og uddannelse:Organisering og uddannelse:    

WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop    
    

Organisering og uddannelseOrganisering og uddannelseOrganisering og uddannelseOrganisering og uddannelse    



3P TECHNOLOGY DAT-SCHAUB HOLDING NNE PHARMAPLAN 

ABB DLG NNIT 

ACTIVE COMMUNICATION DONG ENERGY NORDIC SUGAR 

ALECTIA DONG ENERGY GENERATION NORVIDAN OVERSEAS 

ANDREASEN & ELMGAARD ELCON AUTOMATION NOVO NORDISK 

AN GROUP ELOPAK DANMARK NOVOTEK 

APV ELTRONIC OPERATOR SYSTEMS 

ARLA FOODS EMERSON – DAMCOS PHOENIX CONTACT 

ATKINS DANMARK EMERSON PROCESS MANAGEMENT PICCA AUTOMATION 

AU2MATE ENDRESS+HAUSER PJD 

B&R INDUSTRI AUTOMATISERING FLSCHMIDT AUTOMATION POST DANMARK 

BALLUFF GARTNER DANMARK PR ELECTRONICS 

BALSLEV AUTOMATION GEA PROCESS ENGENEERING PROCES-DATA 

BANG & OLUFSEN GREEN MATIC RAMBØLL 

BAT DANMARK GRUNDFOS ROBO[CLUSTER] 

BEAUVAIS HALDOR TOPSØE ROCKWELL AUTOMATION 

BICCA HANS FØLSGAARD ROCKWOOL 

BEIJER ELECTRONICS I2R ROSE POULTRY 

BECKHOFF IC AUTOMATION SAINT-GOBAIN ISOVER 

BOMAN CE IDÉ-PRO ENGINEERING SOFTWARE SCANVAEGT INTERNATIONAL 

BRUUN AUTOMATION & IT INNOVATIC SCHNEIDER ELECTRIC 

CARLSBERG  INTEGO SEELEN 

CENTRUM PÆLE INTELLIGENT SYSTEMS SESAM-WORLD 

CFS SLAGELSE INVENSYS OPERATIONS MANAGEMENT SFK SYSTEMS 

CHR. HANSEN JUNKERS INDUSTRIER SIEMENS 

COLOPLAST KIMS STRØM HANSEN 

COWI KJÆRGAARD TECH COLLEGE AALBORG 

CP KELCO KRÜGER TEKNIQ 

CRISPLANT LANTMÄNNEN CEREALIA TEKNOLOGISK INSTITUT 

DALOON LEMVIGH-MÜLLER TETRA PAK HOYER 

DANFOSS LOGICA DANMARK TOMS GRUPPEN  

DANFOSS DRIVES  LOGISTICS TRICON TECHSOFT 

DANIIT LUND & SØRENSEN UNITSTAAL 

DANISCO LYNETTEFÆLLESSKABET VELUX 

DANISH CROWN MANMACHINE ENGINEERING VESTFORSYNING ERHVERV 

DANSK EL-FORBUND MARK INFORMATION VIATECH 

DANSK MILJØ– OG ENERGISTYRING MICROSOFT ZENIT AUTOMATION  

DANSK STYRINGSTEKNIK NIELSEN-AUTOMATION ÅF 

DANSK VIDENLEDELSE NIRAS AARHUS KARLSHAMM 

MedlemmerMedlemmerMedlemmerMedlemmer    



www.sesam-world.dk 

Workshop resultater 24.03.2010 

SESAM-World 

Mommarkvej 2 
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Tel.:     +45 8681 5015 

Mobil: +45 2463 0527 

info@sesam-world.dk 

www.sesam-world.dk 

Carsten Nøkleby, Direktør, SESAM-World 
 Formand, SESAM 


