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Fremtidsforskere forudser, at robotteknologi er centralt for 
udviklingen af det 21. århundrede. Og udviklingen går i øjeblikket 
stærkt. Robotterne bliver mere intelligente og autonome, og 
forskerne forsøger at få dem til at være lige så fleksible som 
mennesker på arbejdspladsen. 

- I stedet for at være bange skal vi tænke positivt om ny teknologi 
og robotter. Vi får mulighed for at slippe for kedelige job, for dem 
tager robotterne. I stedet vil vi få et meget mere kreativt samfund 
med nye spændende muligheder, siger leder af SDU Robotics, 
professor Henrik Gordon Petersen.

Ved at satse målrettet på robotter har SDU Robotics udviklet sig til 
at være en internationalt førende spiller på området. SDU Robotics 
mangeårige grundforskning i matematisk modellering af robotter 
og processer samt robotsimulering og -baneplanlægning har givet 
centeret sin styrkeposition.

- Samtidig viser vores historie, at vi, ved at investere innovativt 
og målrettet i fremtidens teknologi, kan være et lokomotiv for 
vækst. Værdien af robotforskning på universitetet igennem 25 år 
viser sig i dag i et blomstrende robotmiljø på Fyn med mange nye 
robotvirksomheder, siger Henrik Gordon Petersen. 

Udvikler løsninger, ingen troede mulige
Igennem forsknings- og udviklingsprojekter hjælper SDU Robotics 
virksomheder med at løse problemer, som de ikke selv troede var 
mulige at løse. Blandt andet gennem Manufacturing Academy of 
Denmark (MADE), hvor SDU Robotics leder aktiviteterne omkring 
robotter og automation. 

”I stedet for at være bange 
skal vi tænke positivt om ny 
teknologi og robotter. Vi får 
mulighed for at slippe for 
kedelige job, for dem tager 
robotterne. I stedet vil vi 
få et meget mere kreativt 
samfund med nye spændende 
muligheder,” siger leder af 
SDU Robotics, professor 
Henrik Gordon Petersen.

Fremtidens avancerede robotteknologi

Kontakt:
SDU Robotics søger løbende nye samarbejdspartnere med spændende robotteknologiske udfordringer. Interesserede kan 
henvende sig til sektionsleder, professor Henrik Gordon Petersen (hgp@mmmi.sdu.dk).  www.robotics.sdu.dk

SDU Robotics
- Vi arbejder nu på at gøre robotterne endnu mere selvstændige 
på arbejdspladsen ved at integrere forskellige sensorer og benytte 
kunstig intelligens, så robotterne ligesom mennesker kan flyttes 
rundt i produktionen og lynhurtigt igangsættes med nye opgaver, 
siger Henrik Gordon Petersen.

Men ud over industrirobotter udvikler SDU Robotics også 
robotter til sundhedssektoren. Områder som robot-kirurgi og 
servicerobotter kan være med til at sikre, at vi kan få bedre og mere 
velfærd for pengene på trods af de demografiske udfordringer. 

SDU Robotics har derfor et tæt samarbejde med blandt andet 
Odense Universitetshospital og andre nøglespillere med henblik 
på at udkrystallisere de væsentligste udfordringer og derefter 
udvikle de nødvendige løsninger. 
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Klar, parat, start:  
Vi må have en digital  
vision for Danmark

D
igital transformation og disruption er begreber, som træn-
ger ind i alle samfundets sektorer og på alle niveauer. Ind 
gennem alle revner og sprækker kommer de nye teknolo-
gier, som tager plads i vores liv og hverdag. Den teknolo-

giske udvikling har altid repræsenteret både trusler og muligheder. 
For nogen en uforståelig ny virkelighed og noget, der medfører ri-
siko for tab af kontrol, job og velfærd. For andre en mulighed for et 
bedre liv og for at frigøre ressourcer til andre og mere spændende 
kreative opgaver end de nuværende. 

Forskellen på de tre første industrielle revolutioner og den, der 
nu bliver kaldt den fjerde, er, at denne i hastighed, kraft og styrke er 
langt mere omfattende og indgribende end de tidligere. Dens ind-
virkning på vores arbejdsliv og vores personlige liv i det hele taget er 
meget større, og den ultimative konsekvens for mange virksomhe-
der kan være lukning, fordi de ikke omstillede sig i tide.

Fremtiden handler for industrien ikke om bare at blive ved med 
at stræbe efter at producere bedst og billigst. Den handler om at for-
stå kundernes behov helt ind til kernen – næsten før de selv opdager 
dem – og om at være konstant tilpasningsdygtig i forhold til både 
innovative tiltag, kompetencer, produktion og organisation, i takt 
med at de teknologiske muligheder udvikler sig.

Fremtiden handler for den offentlige sektor ikke om bare at blive 
ved med at effektivisere og rationalisere. Den handler om at forstå 
borgernes behov og værdier, forstå, hvor den menneskelige omsorg 
kan gøre en forskel for borgerne, og derefter målrette de offentlige 
ydelser og støtte til alt fra sundhedsydelser til personlig pleje ved 
hjælp af de redskaber og muligheder, som de nye teknologier giver os. 

MED DETTE SÆRTILLÆG til Mandag Morgen vil vi gerne flytte den 
ofte abstrakte og overordnede debat om den digitale udfordring ned 
i jordhøjde og give nogle eksempler på, hvordan teknologien i højere 
grad kan blive til muligheder end til trusler. Samtidig vil vi gerne 
rejse nogle spørgsmål til eftertanke. 

Hvordan bruger vi robotterne og de nye teknologiske muligheder 
med kunstig intelligens, droner, 3D-print, sensorer, dna-sekvente-
ring, cloud-teknologi, cognitive computing, tingenes internet, og 
hvad det nu hedder alt sammen, på en måde, som gavner netop vo-
res ønskede samfundsmodel? Hvordan får vi sat os godt til rette i 
førersædet for at udnytte teknologierne rigtigt, så vi ikke bare lader 
os drive med?

Dansk Industri har sagt og skrevet det. LO har sagt og skrevet det. 
Der er brug for, at statsministeren sætter sig for bordenden og sam-
ler de rette folk for at finde frem til, hvordan Danmark skal håndtere 

de digitale trusler og muligheder. Det sejler for meget i øst og vest, 
og vi taber til konkurrenterne internationalt, hvis vi ikke langt mere 
målrettet går efter et offentlig-privat samspil.

Den offentlige sektor laver digitale handlingsplaner. Er de offen-
sive nok, og hænger de sammen? Den private sektor kæmper med 
digitalisering og disruption. Er der nok fokus på de investeringer og 
den infrastruktur, der skal til, og hvordan får vi sat turbo på omstil-
lingen til fremtiden? 

HVOR ER DEN OVERORDNEDE strategi, når det danske samfund 
forandres fundamentalt af de nye teknologier, bare frem til 2025? 
Den teknologiske udvikling spiller ingen markant rolle i den politi-
ske diskussion, fordi det ikke er prestigefyldt som politiker at arbej-
de med det område, der måske er vores allervigtigste adgangsbillet 
til fremtiden. Det er jo faktisk sært.

De nye digitale forretningsmodeller er den vigtigste årsag til, at 
lidt over halvdelen af navnene på selskaber på Fortune 500-listen 
er forsvundet siden år 2000. Og vi er kun ved begyndelsen af den 
nye teknologibølge, som påvirker alt fra energiselskaber til biotek. 
Herhjemme har der været fremsat skøn om, at 31 pct. af alle job, eller 
hvad der svarer til 876.000 arbejdspladser, er i risiko for at forsvinde 
i de næste 20 år på grund af den teknologiske udvikling. Vi taler om 
flygtningeproblemer og det voksende antal ældre som store sam-
fundsudfordringer, der skal løses. Det skal de, selvfølgelig. Men de 
udfordringer er intet at regne i forhold til vigtigheden af, at vi hånd-
terer den teknologiske udvikling klogt og visionært   • 

LISBETH KNUDSEN

direktør og chefredaktør

 Mandag Morgen Danmark
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R
obotter og digitale løsninger 
overtager stadig flere opgaver, 
både i fremstillingsindustrien 
og i stigende grad også inden 
for andre brancher. Men selv 

om Danmark er godt med, når det kommer 
til automatisering og implementering af ny 
teknologi, er udviklingen kun lige gået i gang.

Både eksperter, medarbejdere, menings-
dannere og direktører slår fast, at det går 
stærkt lige nu, når de bliver spurgt til robot-
ternes indtog. Samtidig står det klart, at det 
mange steder godt kunne gå lidt stærkere. 

Det gælder bl.a. i plejesektoren, hvor 
robotløsningerne primært er forholdsvis 
lavteknologiske. Og ikke mindst også i in-
dustrien: Her er teknologien nemlig kendt 
og klar. Alligevel peger analyser fra blandt 
andre Teknologisk Institut på, at kun cirka 

40 pct. af de danske virksomheder arbejder 
aktivt med automatisering, mens kun cirka 
30 pct. af de produktionsprocesser, som 
kunne varetages af robotter, bliver det i dag.

"Potentialet er enormt. Men tæt på halv-
delen af de danske virksomheder er slet ikke 
i gang, og mange har kun automatiseret en 
mindre del, så der skal meget mere fart på," 
siger Tom Togsverd formand for bestyrelsen 
i innovationsnetværket RoboCluster, der 
arbejder for at samle forskning og erfaringer 
på området med blandt andre DI og en ræk-
ke universiteter som partnere.

Danske industrivirksomheder beskæftiger 
i dag rundt regnet 7.800 robotter, viser tal 
fra International Federation of Robotics 
(IFR). Dertil kommer udviklingsvirksomhe-
der og producenter, der arbejder med dron-
eteknologi, bioinformatik samt i det hele 

taget nye anvendelsesmuligheder af digitale 
værktøjer, big data og forskellige grader af 
kunstig intelligens i såvel finansielle virk-
somheder som i handel og produktion. Og 
ikke at forglemme plejesektoren, der køber 
loftslifte, spiserobotter og automatiserede 
toiletter som aldrig før, mens både regioner 
og kommuner investerer millioner i pilotpro-
jekter, der bringer decideret robotteknologi 
ind i kernen af velfærdssamfundet.

Robotterne omstøber 
Danmark – men ikke  
hurtigt nok
Robotter, data og digitalisering er i høj grad blevet hverdag på danske arbejdspladser, men vi har 

kun set spidsen af udviklingen, og både industri og fagbevægelse efterlyser mere fart. Dog ikke uden 

omtanke, for ny teknologi stiller nye krav.
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Danmark er Europas mest automatiserede land

Antal nye industrirobotter, 2001-2015, tusinde

New York

FIGUR 1  —   Danske industrivirksomheder fortsætter med at automatisere i høj 
hastighed. I rekordåret 2015 blev der installeret 628 nye robotter, hvilket bringer 
det samlede antal robotter op på 7.787 siden 1990. Det betyder, at der i dag er godt
200 robotter per 10.000 industriansatte. Ser man bort fra bilindustrien, placerer 
Danmark sig som Europas mest gennemautomatiserede industriland. På verdens-
plan ligger Danmark på en tredjeplads, kun overgået af Sydkorea og Japan.

KILDE  —  DIRA/IFR.

Samlet antal robotter under 10 årTilgang pr. år 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vi har  

to store 

fokusområder i 

forhold til robotter. 

Vi ønsker flere 

af dem, og at 

flere robotter 

kommer ud i nye 

sammenhænge.

Tom Togsverd
bestyrelsesformand for RoboCluster
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Målt på antallet af industrirobotter per 
medarbejder ligger Danmark på en flot 
5.-plads i verden (IFR 2014) – kun overgået af 
Sydkorea, Japan, Tyskland og Sverige, hvor 
bilindustrien trækker op. Se figur 1. Men 
samtidig steg verdens samlede bestand af 
industrirobotter med 27 pct. i 2014, og også 
klassiske lavtlønslande som Kina har nu sat 
fart på automatiseringen. 

LO: Robotter er gode kolleger
Derfor er der ikke tid til at fejre succeserne. I 
stedet skal farten fastholdes og helst sættes 
op, er budskabet. Og det kommer ikke kun 
fra industrien. Også i LO – der organiser-
er de faggrupper, som allerede oplever, at 
robotter overtager funktioner på deres ar-  
bejdspladser, og som samtidig må forvente 
at blive først og hårdest ramt, når om-
stillingen for alvor tager fart – er synet på 
teknologien overvejende optimistisk.

"Ny teknologi og automatisering har hi-
storisk betydet, at vi er blevet rigere som sam-
fund. Vi har jo heldigvis ikke massearbejds -

løshed i dag på grund af industrialiseringen 
af landbruget. Tværtimod har vi kunnet løse 
vores opgaver mere effektivt. Det har givet 
plads til at få skabt mere værdifulde pro-
dukter på kortere tid, og det giver os konkur-
rencekraft, arbejdspladser og god velfærd," 
siger formand for LO Lizette Risgaard. 

Hun understreger selvfølgelig også, at en 
gentagelse af den udvikling kræver en stærk 
fagbevægelse, så gevinsterne bliver retfær-
digt fordelt. Men i første omgang handler 
det om, at Danmark skal være på forkant 
med udviklingen, så øget automatisering 
rent faktisk er i stand til at holde på arbejds-
pladserne. 

"Mange af vores små og mellemstore virk-
somheder mangler en hjælpende hånd til 
at udnytte de nye muligheder, som digitali-
sering og automatisering giver. Af samme 
årsag har vi i LO foreslået en national digi-
taliseringsindsats, som skal gøre det mere 
attraktivt at investere i at digitalisere forret-
ningsgange og produktion," siger hun.

Ifølge Lizette Risgaard er robotter og 
digitale værktøjer allerede en vigtig – og 
positiv – del af manges arbejdsdag. De gør 
arbejdet lettere, og for mange betyder det 
bedre arbejdsmiljø med mindre tunge løft 
og færre monotone opgaver. 

"Men vi skal også huske at sikre, at alle 

er med i processen, når vi indfører ny 
teknologi, så folk får de rette kompetencer 
tids nok – og at vi sørger for, at medarbej-
dernes store viden om produktionen udnyt-
tes bedst muligt, så den nye teknologi også 
bedst muligt kan forbedre arbejdsgange og 
produkter," siger hun.

Bekymringen kan være, at samfundet 
ikke formår at skabe den fornødne jobsik-
kerhed, og Lizette Risgaard fremhæver 
vigtigheden af, at samfundet handler, når 
teknologien truer med at gøre mennesker 
overflødige. Det kræver ifølge LO-forman-
den et fortsat stærkt dansk flexicurity-sy-
stem, ikke kun i forhold til uddannelse, men 
også i forhold til sikkerhedsnettet.

"Det skal sikre, at man ikke må gå fra 
hus og hjem, hvis ens fag pludselig bliver 
omvæltet på grund af ny teknologi. Det skal 
politikerne huske, når der diskuteres dag-
penge og kontanthjælp. Hvis hullerne i sik-
kerhedsnettet bliver for store, så er der ikke 
meget fornuft i at gå med til at være fleksibel 
i forhold til, hvor hurtigt man kan opsiges 
osv.," påpeger Lizette Risgaard.

Netop sikkerhedsnettet – og hullerne i 
det – er det centrale fokus i forbindelse med 
robotiseringen hos tænketanken Cevea, der 
har beskæftiget sig med området i en række 
analyser. Her er direktør Kristian Weise er-

Robotter er dumme og jobskabende

Kan vi overhovedet stole på dem?

Svaret er nej. Men det behøver vi heller ikke, og der er ingen grund til

bekymring. I hvert fald ikke endnu. Den selvbevidste robot er fortsat meget

langt væk, og selv de klogeste kunstige intelligenser lærer kun det, deres

mennesker beder dem om at træne. Teknologien tjener således – for eksem-

pel i medicinalindustrien – alene som en præcis vejviser.

Når det er sagt, så anerkender selv de mest begejstrede robotforskere, 

som f.eks. professor Henrik Schärfe fra Fonden Autonomous, der er langt

fremme med at sende selvkørende kommunale køretøjer ud på de danske

veje, at der selvfølgelig vil ske ulykker. Sandsynligheden taler dog for, at de

vil være færre end i dag. Ikke mindst i trafikken, hvor trætte, distræte og

mobiltelefontalende mennesker i dag sidder bag rattet.

Stjæler robotter vores job?

Svaret er både ja og nej. For selvfølgelig gør ny teknologi menneskelige

medarbejderfunktioner overflødige i alle brancher. På den anden side frigør

robotterne tid til at løse både nye og gamle kerneopgaver, ligesom effekti-

visering via blandt andet robotteknologi har vist sig at understøtte øget

hjemtagning af produktion i danske produktionsvirksomheder.

Det afslører både forskning fra SDU i hjemtagning og outsourcing af 

dansk produktion og helt aktuelle eksempler som f.eks. virksomheden

Welltec, der sidste år aflyste en udflagning til Polen, hjemtog 90 pct. af de

outsourcede opgaver og i år vandt automatiseringsprisen fra DIRA.

Ud- 

viklingen i 

teknologi er 

eksponentiel, og 

når en udvikling 

sker så hurtigt og 

så kraftfuldt, så får 

det stor betydning 

for, hvordan vores 

arbejdsmarked 

og vores 

velfærdssamfund 

fungerer.

Kristian Weise
direktør for Cevea 

fungerer.

Kristi
direktør 
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klæret skeptiker i forhold til, om Danmark 
kan undgå øget ulighed og stigende arbejds-
løshed, når robotterne for alvor ruller ind.

"Jeg er sikker på, at der kommer til at ske 
større forandringer, end mange af os er i stand 
til at forestille os. Udviklingen i teknologi er 
eksponentiel, og når en udvikling sker så hur-
tigt og så kraftfuldt, så får det stor betydning 
for, hvordan vores arbejdsmarked og vores 
velfærdssamfund fungerer," siger han.

Cevea: Hvert tredje job forsvinder
Der er ifølge DI siden 1990 forsvundet cirka 
170.000 job i dansk industri, og Kristian Weise 
fremhæver en analyse, som Cevea lavede sid-
ste år, der viser, at 31 pct. af alle job, svarende 
til godt 876.000 stillinger, er i ’høj risiko’ for at 
blive automatiseret i løbet af de næste 20 år. 

Særligt inden for kontor og kundeser-
vice. Her er sandsynligheden for automa-
tisering hele 92 pct. Modsat er sandsyn-
ligheden lavest, hvis man arbejder inden 
for ledelse eller områder, der forudsætter 
viden på højeste niveau. Analysen konklu-
derer derudover, at lavtlønnede job har den 
største sandsynlighed for at blive overtaget 
af robotter, samt at det næppe ender med 
800.000 nye arbejdsløse, da nye job og 
funktioner også vil opstå som følge af ud-
viklingen. Men det betyder ifølge Kristian 
Weise ikke nødvendigvis, at de overflødig-
gjorte medarbejdere bliver bedre stillet.

"Der er en risiko for, at især den nuvæ-
rende middelklasse bliver tvunget over i job 
med dårligere løn og dårligere arbejdsvilkår 
– for eksempel inden for handel og service, 
hvor efterspørgslen ser ud til at stige," siger 
Kristian Weise.

Han opfordrer politikerne til at tage de 

samfundsudfordringer, robotterne og di-
gitaliseringen bringer med sig, mere alvor-
ligt. I den forbindelse fremhæver han især 
manglen på løsninger i regeringens og stats-
minister Lars Løkkes 2025-plan, der "stort 
set ikke berører konsekvenserne ved den 
teknologiske udvikling".

I Dansk Metal efterlyser cheføkonom 
Thomas Søby også øget politisk fokus på 
teknologiens indtog og ikke mindst på det 
krav til nye kompetencer, der følger med. 

"Der bliver snakket meget om produkti-
vitet, men der bliver ikke talt ret meget om, 
hvordan vi løfter dem, der ikke i dag kan gå 
ind i de nye job. Vi skal have lært de men-
nesker at varetage nye funktioner, herunder 
at programmere robotter," siger han og pe-
ger på, at netop metalområdet kommer til at 
mangle kompetencer i fremtiden.

"Der er i dag under 3 pct. ledige i Metal, og 
jeg ser ikke tegn på, at den bevægelse ikke 
skulle fortsætte nedad. Så fra vores syns-
punkt kommer vi ikke til at mangle arbejds-
pladser; vi kommer til at mangle folk med 
de rigtige kompetencer," siger Thomas Søby 
og fortsætter: 

"Det kræver altså, at man flytter penge til 
den produktivitet, man gerne vil have mere 
af, og her er det en udfordring, at erhvervs-
uddannelserne mange steder minder mere 

om et teknologisk museum end om en mo-
derne produktionsvirksomhed," siger han.

Nye brancher får robotter
I dag er det fortsat primært de største dan-
ske virksomheder, der har investeret i robot-
ter, men flere og flere små og mellemstore 
virksomheder kommer dog med på vognen. 
Ifølge RoboCluster og Tom Togsverd vil vi i 
stigende grad opleve robotter snige sig ind i 
nye brancher.

"Vi har to store fokusområder i forhold til 
robotter. Vi ønsker flere af dem, og at flere 
robotter kommer ud i nye sammenhænge. 
Her har en rækker erhverv ligget lidt på den 
lade side, og der er store muligheder inden 
for blandt andet fiskeri og landbrug, hvor 
arbejdskraften er dyr," siger han og under-
streger, at han ikke tror på dommedagspro-
fetierne om det jobløse samfund. 

"Vi skal bare lave nogle andre ting. Og så 
skal vi have nogle flere dygtige industritek-
nikere og automationsteknikere," siger han 
og fastslår:

"Det her handler om, at arbejdsprocesser 
bliver radikalt forandret. På den korte bane 
bliver medarbejdere aflastet, og på den lange 
bane bliver man færre medarbejdere i en 
masse funktioner. Det vil selvfølgelig ændre 
samfundet, men det er en positiv udvikling"   • 

Ny  

teknologi og 

automatisering 

har historisk 

betydet, at vi er 

blevet rigere som 

samfund

Lizette Risgaard
formand for LO 

Her forventer vi,  
at robotterne overtager vores job 

Tidligere i år spurgte Deloitte 2.086 repræsentativt udvalgte danskere, om de 
forventede, at robotter og ny teknologi helt eller delvist vil have overtaget de-
res jobfunktion inden for fem år.  Herunder er andelen, der svarede ja, fordelt
på brancher:

• Finansiel sektor, bank og forsikring: 60 pct.

• Medier, information og kommunikation: 37 pct.

• Ejendomshandel, ejendomsadministration og udlejning: 35 pct.

• Industri, produktion, energi og affald: 31 pct.

• Virksomhedsrådgivning, jura, revision, it og rejsebureauer, rengøring,

vikarbureauer og lign.: 30 pct.

• Handel, butik, transport, hotel og restaurant: 30 pct.

• Offentlig sektor, stat, kommuner, undervisning, politi og sundhed: 

27 pct.

• Landbrug, skovbrug og fiskeri: 22 pct.

• Byggeri, anlæg og håndværk: 16 pct.

KILDE  —  Undersøgelse gennemført af Epinion for Deloitte i 2016.

AF MARTIN POUL PEDERSEN
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M
ød Silbot. En cirka fire 
år gammel sydkoreaner 
bestående af en computer, 
otte tablets og et smilende 
ansigt. Alt sammen i ven-

lig indpakning, der lever ganske godt op 
til de populærkulturelle forestillinger om, 
hvad en robot er, og som samtidig har vist 
sig vældig populær blandt borgere med de-
menslidelser i Aarhus Kommune. Her er den 
sociale kognitive træningsrobot i dag ansat 
to steder – på Demenshjørnet og plejehjem-
met Vikærgården – for at hjælpe de ældre 
med at fastholde hukommelsen.

Samtidig er Silbot et billede på den ud-
vikling, der lige nu med rivende fart ska-
ber ændringer i det velfærdssamfund, vi 
kender. Her skal robotarme aflaste varme 
hænder, og den teknologiske udvikling går 
især stærkt i ældreplejen. 

Ifølge en statusrapport for udbredel-
sen af det fælleskommunale program for 
velfærdsteknologi, som KL offentliggjorde 
i sommer, har de 87 deltagende kommuner 
siden 2014 dokumenteret effektiviseringer 
for 434 mio. kr. ved anvendelse af forflyt-
ningsteknologi (bl.a. sengelifte, red.), 
vasketoiletter, spiserobotter og bedre brug 
af hjælpemidler, og både stat, regioner og 
kommuner prioriterer implementering af 
eksisterende og udvikling af ny velfærds-
teknologi højt. Der findes dog ikke præcise 
opgørelser over, hvor meget der er investeret 
i området.

"Det skyldes helt enkelt, at velfærds-
teknologi er svært at definere præcist, og det 
gør det svært at lave samlede opgørelser. I 
stedet måler man på, hvor store gevinsterne 
er, men også her er der mange områder, 
hvor man ikke ser den fulde effekt endnu," 
forklarer professor Bent Greve, der forsker i 
velfærdssamfundet på Roskilde Universitet. 

Han peger samtidig på, at jobvæksten i 
industrien som følge af velfærdsteknologi 

må ventes at være begrænset, da der er tale 
om løsninger, der hurtigt standardiser-
es. Til gengæld betyder muligheden for 
effektivise ring helt logisk, at der bliver færre 
ansatte i plejesektoren.

"En af konsekvenserne er jo, at der bliver 
behov for færre medarbejdere. Det imødegås 
så i nogen grad af, at der bliver flere ældre, 
ligesom de faglige organisationer får det 
trade-off, at arbejdsvilkårene bliver bedre 
og flere kan blive længere på arbejdsmar-
kedet," siger professoren.

Han understreger helt overordnet, at "vi 
er ved at lægge grunden til en markant ny 
måde at tænke velfærd, og for den sags skyld 
alderdom, på".

Længst muligt i eget liv

Indtil videre er det dog reelt kun grunden, 
der er lagt. 57 kommuner bruger i dag 
vasketoiletter, der skyller brugeren ren 

efter brug og dermed sikrer værdighed 
og autonomi. Og 74 kommuner var ved 
udgangen af 2015 i gang med at implemen-
tere forflytningsteknologi, der betyder, at 
en medarbejder kan flytte en borger alene, 
f.eks. ved brug af sengelift.

Derudover viser rapporten fra KL, at 
der i 2015 blev indkøbt 1.351 loftslifte, 835 
vasketoiletter og 26 spiserobotter, der 
løfter bestikket for personer, der ikke har 
mulighed for at bruge armene.  Og endelig 
kommer så investeringer i udviklingspro-
jekter, der arbejder med at anvende ro-
botteknologi, sensorer og it, der skal holde 
danskerne selvhjulpne så længe som muligt.

I den forbindelse støder vi igen på Silbot, 
som kun lige har forladt forsøgsstadiet og 
egentlig blot er en spillemaskine med en 
pris, der modsvarer en lille bil, og som det 
har kostet Aarhus Kommune noget mere at 
udvikle og implementere. Men den har haft 

Robotter skal give 
ældreplejens varme  
hænder overskud 
Robotter, sensorteknologi og data bliver i stigende grad almindelige begreber i dansk ældrepleje, 

hvor de lavthængende teknologifrugter allerede er plukket. Næste bølge ruller så småt, men med 

borgeren og medarbejderen i centrum hele vejen.
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I Aarhus Kommune har man ’ansat’ den sociale kognitive robot Silbot for at hjælpe ældre med at 

fastholde hukommelsen.
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en dokumenteret positiv effekt på de de-
mensramte, og den løser sin opgave – afvik-
ling af pusle- og hukommelsesspil – effek-
tivt og på en måde, så medarbejderen, der 
ellers skulle forestå hjernegymnastikken, 
får mere tid til dialog og dialogfacilitering 
med de enkelte borgere. 

Dermed lever robotten op til de hoved-
krav, der går igen i alle kommunernes 
teknologistrategier: Borgeren skal være i 
centrum, og medarbejderen skal have bedre 
vilkår for at yde service. Besparelsen kom-
mer i anden række. Men den kommer.

"Det er klart, at vi selvfølgelig er nødt til 
at kigge på businesscasen i alle de teknolo-
gier, vi arbejder med. Men det vigtigste er, 
at teknologien skal hjælpe borgerne, skabe 
bedre arbejdsmiljø og frigøre tid til den en-
kelte," siger Michelle Nielsen, diplomingeniør 
og projektleder i projektgruppen i Aarhus 
Kommunes ’Center for Frihedsteknologi’.

Her står hun bl.a. i spidsen for Silbot-pro-
jektet, som er udviklet i tæt samarbejde med 
den sydkoreanske producent.

"Vores forsøg viser, at robotten gør no-
get andet ved deltagerne, end hvis det er et 
menneske, der underviser. Robotten har 
ikke samme autoritet og skaber ikke  samme 
forventning om forståelse hos deltagerne, 
og derfor udfordrer deltagerne sig selv lidt 
mere," siger hun.

Smalle døre udfordrer
Et andet eksempel på et udviklingsprojekt i 
Aarhus er en gulvvaskerobot, der ifølge pro-
jektlederen "virkelig vasker gulvet godt", og 
dermed løser en ellers slidsom opgave. Men 
da gulvvaskerobotten er udviklet til indu-
stribrug, har den svært ved at komme rundt 
på Vikærgården, der har til huse i en ældre 
bygning med mange krinkelkroge.

"En stor del af vores arbejde handler om 
at tilpasse eksisterende teknologi til pleje-
sektoren. Ofte er der tale om helt basale 
udfordringer, som at dørene er for smalle, 
eller at maskinen mister internetforbind-
elsen, når den kører ind i elevatoren," siger 
Michelle Nielsen og peger på, at udviklingen 
af velfærdsteknologi i det hele taget følger 
samfundsudviklingen.

Det gælder også i forhold til sen-
sorteknologi og anvendelse af data, hvor en 
række kommuner arbejder med at målrette 
såkaldte ’smart-homes’ til ældreplejen og 
med ambitionen om at udskyde kontakten 
med plejesektoren mest muligt.

"Blandt andet har vi lavet et forsøg, hvor 
vi ved at lave timemålinger på elforbruget 
og sammenholde det med bevægelsessen-
sorer kunne afsløre, om der var aktivitet i en 
bolig," forklarer Michelle Nielsen. 

Dermed kan pårørende – eller hjemme-
pleje – alarmeres, hvis der er store afvigelser 
fra beboerens normale bevægelsesmønstre. 

"Forsøget viste blandt andet, at 
både de ældre og de pårørende tog godt 

imod muligheden, og at de ikke fandt 
overvågningen problematisk, men fokus-
erede på, at det skaber tryghed. De resultater 
arbejder vi nu videre med," siger Michelle 
Nielsen.

Teknologi før bygning
Sensorteknologi er også en af de ting, der 
gør et nybygget plejehjem i Nørresundby 
med det forpligtende navn Fremtidens 
Plejehjem til noget særligt. Her giver gulvet 
i alle 72 lejligheder således udslag, hvis en 
beboer falder eller forlader rummet. Andre 
ting i plejehjemmet, der blev taget i brug i 
2014, som kan forekomme simple, men som 
har stor betydning i hverdagen, er affalds-
udsugning i alle rum og gange, liftsystemer 
i alle rum, svingbare vaske og selvfølgelig 
vasketoiletter.

"Det unikke ved os er, at hele bygningen 
er designet med udgangspunkt i teknolo-
gien og fremtidig udnyttelse af den, hvor 
man ellers normalt tager en gammel byg-
ning og herefter putter teknologi ind i den," 
siger plejehjemsleder Kis Anette Lund.

Hun forklarer, at Fremtidens Plejehjem 
har en beboersammensætning, der spænder 
lige fra konstant sengeliggende til friske og 
rørige ældre, og at huset er indrettet på en 
måde, så de alle får gavn af visionen om 
at kombinere trivsel og teknologi – med 
slagord som ’inklusion’, ’bevægelse’ og ’san-
selighed’.

"For eksempel er plejehjemmets restau-
rant placeret i direkte forbindelse med Victors 
Madhus i stueetagen, der er åben for offent-
ligheden, og på den måde skaber vi mulighed 
for inklusion, samtidig med at vi har alle de 
forskellige tekniske installationer, som frigør 
tid," forklarer Kis Anette Lund og fremhæver, 

at sensorerne i gulvene f.eks. har halveret det 
nødvendige antal nattevagter.

Fremtidens Plejehjem har i dag en gan-
ske almindelig medarbejdernormering, og 
fokus er ikke på at skære ned, men på at 
levere den bedst mulige service, understre-
ger Kis Anette Lund, der overtog ledelsen 
ved indgangen til 2016.

Hun erkender, at visionen endnu ikke 
er fuldt udfoldet – f.eks. er planerne om et 
såkaldt ’living lab’ til test af ny teknologi 
på øverste etage endnu ikke realiseret. Det 
betyder dog langtfra, at der ikke testes ny 
teknologi i huset. Blandt andet har Frem-
tidens Plejehjem også haft besøg af Silbot i 
en testperiode, ligesom et helt nyt og dansk 
udviklet produkt har fået flere beboere og 
medarbejdere til at trække på smilebåndet.

Det drejer sig om bukserobotten Melvin, 
som dog ikke kun er til grin. Det er en robot 
udviklet i tæt samarbejde mellem Aalborg 
Kommune og Melvin ApS, og den er gan-
ske enkelt bygget til at trække bukserne af 
brugerne før et toiletbesøg – og bagefter 
trække bukserne på plads igen.

"Sammen med vasketoiletterne betyder 
det, at borgeren faktisk kan være selvhjulpen 
på toilettet, også selv om personen har 
stærkt begrænset brug af armene. Det frigør 
jo helt oplagt en masse tid hos personalet, 
og samtidig er det medvirkende til, at bor-
gerne kan beholde deres værdighed," siger 
Kis Anette Lund   • 

AF MARTIN POUL PEDERSEN

Her møder de ældre teknologien i dag

Velfærdsteknologiske løsninger baseret på robotter og it-teknologi befin-
der sig stadig langt hen ad vejen på forsøgsstadiet, mens de implemente-
rede løsninger ofte er mere lavteknologiske.

Siden 2014 har det fælleskommunale program for udbredelse af vel-
færdsteknologi haft fokus på fire velafprøvede områder: Flytning af 
sengeliggende borgere, vasketoiletter, spiserobotter samt "bedre brug af 
hjælpemidler".

En statusrapport fra 2016 viser, at kommunerne siden 2014 har dokumen-
teret effektiviseringer for 434 mio. kr. på disse områder. Målet er 500 mio.
kr. med udgangen af 2016. I løbet af 2015 er vasketoiletternes udbredelse
vokset fra 34 til 57 kommuner, mens forflytningsteknologien nu benyttes i
74 kommuner mod 63 ved udgangen af 2014.

Samtidig sker der også en stigning i antallet af indkøbte teknologier.
Eksempelvis er der taget 1.351 loftslifte mere i brug i løbet af 2015, og for
vasketoiletter og spiserobotter er stigningen på henholdsvis 835 og 26.

KILDE  — ‘Statusmåling 2016 – Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi’, KL, maj 2016.’
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N
år geografien skriger udkant, 
og der er 14 kilometer til 
nærmeste motorvej, har man 
ikke tid til at vente på frem-
tiden. Så må man selv skabe 

den. Og fremtiden, det er selvkørende biler.
Sådan lyder ræsonnementet hos Vest-

himmerlands Kommunes konservative 
borgmester, Knud Kristensen, der mere end 
blot tror på muligheden for, at minibuss-
er med en rød knap som den eneste betje-
ningsmulighed allerede i 2017 begynder at 
afløse kommunens køretøjer.

"Det kommer til at ske," siger han og 

fortsætter: "Alting har et startpunkt, det 
gælder også de her biler, og vi har gode 
forudsætninger for, at det bliver her."

Vesthimmerlands Kommune bruger 
sammenlagt op mod 55 fuldtidsstillinger 
om året alene på køretid, primært i hjemme-
plejen. Den post udgør adskillige procent af 
kommunens samlede driftsbudget på 3,5 
mia. kr. 

Med indførelsen af de førerløse biler skal 
medarbejdere i den kommunale hjemme-
pleje i stedet anvende den tid, de hidtil har 
brugt bag rattet for at komme fra en bor-
ger til en anden, til at journalisere, notere 

eller på anden måde skabe værdi. Og det er 
dermed et besparelsespotentiale, der er til 
at tage og føle på i den lille nordjyske kom-
mune med 37.500 indbyggere.

Muligheden for effektivisering var derfor 
også en drivende kraft, da kommunen i 2015 
indgik samarbejde med professor på Aalborg 
Universitet Henrik Schärfe, der i 2012 blev 
verdenskendt for at fremstille en robotkopi 
af sig selv. I dag leder han den selvstændige 
erhvervsdrivende fond Autonomous, der har 
administration af teknologiske projekter i 
Vesthimmerland som formål og kommunen 
som sin største samarbejdspartner. 

Selvkørende sosu’er 
nærmer sig grønt lys
I begyndelsen af 2017 sender Vesthimmerlands Kommune og Fonden Autonomous de første 

førerløse hjemmeplejebiler på gaden. Herfra ligger vejen åben for både den totalt ’selvkørende 

kommune’ og etablering af en dansk bilproduktion. Men ikke alle er begejstrede, og så mangler 

der også lige et lovforslag.

›

Professor Henrik Schärfe, direktør i Fonden Autonomous, er fast besluttet på at sende selvkørende biler på gaden i Vesthimmerlands Kommune kort efter nytår.
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obot- og automationsmiljøet 
står på hjemlig grund som et 
af de fremmeste eksempler på, 
hvad stærke samarbejdskonstel-
lationer kan føre til. 

-

-
march. 

Branchen er lykkedes med at skabe stærke 
netværk og samarbejdsplatforme, som in-
volverer såvel producenter som forskning-

virksomheder, som implementerer løs-
ningerne.

Netop det stærke samarbejde mellem de 
forskellige parter tilskrives en væsentlig del 
af successen.

– Robot- og automationsindustrien har et 
enormt potentiale, og vi er lykkedes med at 
samle kræfterne og dermed styrke hinan-
den. Det er helt afgørende for den fortsatte 

pladser og eksport af dansk robot teknologi, 
at vi har rammer, hvor der er adgang til  
viden, arbejdskraft og eksport hjælp, siger 
Lars Kristensen, Væksthus Syddanmark, 
der hjælper vækstvirksomheder med at 
forløse deres potentiale.

Værdi for virksomhederne
Væksthus Syddanmark har en væsentlig 
opgave i forhold til at skabe robotfrem-
mende initiativer. Og i de virksomheder, 
som har travlt med at udvikle og sælge 
morgendagens robot- og automationsløs-
ninger har det afgørende betydning, at 
de træder ind i netværk, som lynhurtigt  
udvider forretningen.

Robot- og systemintegratorproducenten 
Pehama Productions i Nordborg om robot-
miljøets solide netværk:

– Vi har styrket vores udvikling af robot- og 
automationsløsninger betydeligt i kraft af, 
at vi har adgang til netværk og tilbud, siger 
Torben Frederiksen, adm. direktør, Pehama 
Productions, som i samarbejde med pro-
duktionsvirksomheden Dansani og Mads 
Clausen Instituttet, Syddansk Universitet 
udvikler en automationsløsning til skrue-
montage i programmet AutomationsBoost.

RoboExport og AutomationsBoost
Væksthus Syddanmark leder programmet 
RoboExport, som hjælper robotvirksom-
heder ud på eksportmarkederne. Pro-
grammet er støttet af Industriens Fond.  
I samarbejde med innovationsnetværket 
RoboCluster leder Væksthus Syddanmark 
programmet AutomationsBoost, der er 
støttet af Den Europæiske Fond for Re-
gionaludvikling og Syddansk Vækstforum. 
Her får virksomheder hjælp til udvikling af 
robot- og automationsløsninger.  

Væksthus Syddanmark
Væksthus Syddanmark udvikler program-
mer og vækstfremmende tilbud til vækst-
virksomheder. Derudover får vækstvirk-
somheder i Region Syddanmark hjælp til 

-
siering, salg og eksport. 

ANNONCE

Væksthus Syddanmark er sammen med en række stærke parter med 
til at skabe vækst i danske robot- og automationsvirksomheder.

Den danske tomatproducent Alfred 
Pedersen & Søn har med hjælp fra 
Væksthus Syddanmark og Robo-
Cluster skabt et syddansk konsorti-
um bestående af EGATEC, Inwatec, 
Green Food Holding, Senmatic og 
Designskolen Kolding. De er ved 
at udvikle verdens første robot til 
plukning af tomater.

– Vi har en ambition om at blive den 
første tomatproducent, som bruger 
robotter til tomatplukning. Den 
ambition er blevet mulig i kraft af 
de muligheder, som vi har adgang 
til bl.a. gennem Væksthus Syddan-
mark og RoboCluster, siger Mads 
Pedersen, adm. direktør, Alfred 
Pedersen & Søn.

Verdens første 
tomatplukker 
på vej

R

Danske robotter i 
stærkt samarbejde
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"Han har den viden og den teknologi, 
der skal til for at få de her biler til at være 
selvkørende. Han er også klar til at designe 
testområdet, og i det hele taget er vi klar," 
siger Knud Kristensen med henvisning til 
Schärfes rolle.

Kræver lovændring
Projektet har nu været i gang i godt halv-
andet år, og tidligere har Autonomous 
meldt ud, at man forventede selvkørende 
biler i indeværende år. Siden er der dog op-
stået forskellige barrierer, forklarer Henrik 
Schärfe.

Først og fremmest er de første seks bil-
er – eller rettere minibuslignende køretøjer 
produceret i Berlin af amerikanske Local 
Motors – blevet en smule forsinkede, og 
dernæst er det blevet klart, at det kræver en 
lovændring at få lov at teste førerløse biler i 
blandet trafik.

"Men lovforslaget er på vej, og vi er over-
beviste om, at det møder flertal," siger Hen-
rik Schärfe, der fortæller, at projektperioden 
primært har været brugt på at indgå interna-
tionale partnerskaber og i samarbejde med 
myndighederne skabe grundlaget for en 
testzone i Vesthimmerland.

Her skal bilerne afprøves i forskellige 
miljøer og funktioner, ligesom en app til 
brug for planlægning og bestilling af bil-
ernes rute skal testes.

Næste skridt er bilerne, der inden længe 
ankommer til Nordjylland. Herefter forestår 
en testperiode, og til sidst har man, måske, 
en kommune, hvor alle chaufførstyrede bil-
er parkeres ved indfaldsvejene.

"Teknologien fungerer, og bilerne 
findes," siger Henrik Schärfe.

Han forklarer, at bilerne kører efter 
præcise digitale kort, som de styrer efter 
via gps. Dertil kommer en lysbaseret radar, 
kameraer osv., der holder øje med trafikken. 
På spørgsmålet om bilerne er kloge nok til 
at, ja, køre bil, svarer Henrik Schärfe:

"Tja, hvis vi definerer kunstig intelligens 

som noget, der ellers ville kræve menne-
skeligt indgreb, så er bilerne det. Men det er 
ikke selvbevidste enheder, der vil overtage 
verden. Den stiller sig selv spørgsmålet ’kan 
jeg køre fremad’, og kan den ikke det, så gør 
den det ikke." 

Han understreger, at bilerne selvfølgelig 
er programmeret til at overholde færd-
selsloven, og han slår samtidig fast, at ulyk-
ker ikke kan undgås.

"Der kan f.eks. opstå situationer, hvor 
bagvedkørende ikke holder tilpas afstand," 
siger Henrik Schärfe og forklarer, at trafiku-
held – desværre – er en del af virkelighe-
den, men at de selvkørende biler efter alt at 
dømme vil nedbringe risikoen markant.

Frivilligt for medarbejdere
Netop sikkerheden er dog en væsentlig anke 
blandt mange af dem, der allerede fra næste 
år får mulighed for at arbejde fra de selv-
kørende biler. Det fremgår af fagforbundet 
FOA’s facebookside, hvor en postet artikel 
om projektet i foråret fik 106 overvejende 
negative kommentarer med på vejen, heraf 
flere fra sosu-assistenter fra Vesthimmer-
land. Flere af kommentarerne var også 
kritiske, fordi plejepersonalets muligheder 
for at ’klare hjernen’ bag rattet mellem op-
gaverne dermed vil forsvinde.

"Det er selvfølgelig noget, vi tager meget 
alvorligt, og der er ingen tvivl om, at det vil 
kræve tilvænning. Det her er ikke noget, vi 
vil presse ned over hovedet på folk," lyder 
det fra borgmester Knud Kristensen.

Han understreger, at det derfor også i 
første omgang bliver frivilligt for medarbej-
derne at deltage i projektet, ligesom sikker-
heden selvfølgelig er højt prioriteret.

"Sikkerheden er jo blandt andet formålet 
med de test, der skal foretages, hvor jeg kan 
forestille mig, at der kommer til at være en 
operatør med i bilen," siger borgmesteren.

Også Henrik Schärfe understreger vig-
tigheden af, at lokalbefolkningen er invol-
veret. Ikke mindst fordi hans vision som 

nævnt rækker markant længere end til 
selvkørende sosu-assistenter. Både Knud 
Kristensen og Henrik Schärfe ser således en 
reel mulighed for, at Vesthimmerland Kom-
mune inden for ganske få år bliver fuldstæn-
dig selvkørende. 

"Vi skal lære at tænke på trafik på en an-
den måde, men nu handler det i første om-
gang om, hvordan vi kommer bedst muligt 
i gang," siger Henrik Schärfe og fortsætter:

"Vi skal ud på vejene med bilerne, og så 
skal vi have biler nok til for alvor at høste 
fordelene ved flådedrift. Herefter skal hele 
kommunen være en autonom zone kun med 
selvkørende trafik."

Derudover tror Henrik Schärfe på, at det 
i løbet af få år bliver muligt at etablere en 
decideret produktion af selvkørende biler i 
kommunen. 

"Det ligger nogle år ude i fremtiden, men 
nu hvor vi har lavet de her partnerskaber, 
der gør, at de første biler kommer til Dan-
mark, ser det rigtig godt ud. Og i den dis-
ruptive verden, vi lever i, er spillereglerne 
ikke, som de plejer at være," siger han. 

"Det bliver en bilproduktion, hvor mæng-
den er begrænset, men hvor man hele tiden 
gør brug af den nyeste teknologi på området "  • 

AF MARTIN POUL PEDERSEN

Danmarks første niveau 5-biler

I løbet af 2017 sender Vesthimmerlands Kommune de første førerløse biler 
på gaden. Køretøjerne skal bruges i hjemmeplejen til at transportere sosu-
assistenter mellem hjemmebesøg og dermed frigøre tid til administrativt 
arbejde.

Bilerne bliver delvist 3D-printede, eldrevne minibusser med plads til 12 
personer. De er leveret af Local Motors under navnet Olli, og der er tale om
en såkaldt niveau 5-bil. Niveauet bestemmes ud fra den officielle inddeling 
af førerløse køretøjer, hvor niveau 0 er manuelt betjente, mens niveau 5 er 
fuldstændig selvkørende. Den eneste manuelle betjeningsmulighed i Olli
er en nødstopknap, og Vesthimmerlands Kommune bliver efter planen det 
første sted i Danmark med denne type biler i trafikken.

I første omgang forventer kommunen at gennemføre test med 4-6 biler, hvor-
efter hele flåden af kommunale køretøjer på længere sigt skal skiftes ud.

Vi skal  

ud på vejene med 

bilerne, og så skal 

vi have biler nok 

til for alvor at 

høste fordelene 

ved flådedrift. 

Herefter skal 

hele kommunen 

være en autonom 

zone kun med 

selvkørende trafik.

Henrik Schärfe 
CEO, Fonden Autonomous  
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I N T E R V I E W  —  M A R T I N  M O S E  B E N T Z E N

En robot, der forholder sig til dig som menneske, som genkender dine følelser og responderer 

herefter. Spørgsmålet er, om vi kan nå at oplære den godt nok, inden vi overlader den til at tage 

beslutninger om liv eller død, vurderer Martin Mose Bentzen, forsker i robotetik ved DTU.  

Hvordan lærer vi robotterne  
at opføre sig ordentligt?

R
eceptionistrobotten har allerede erstattet den nydelige 
unge herre eller kvinde på hoteller i Japan. Flere steder 
i verden transporterer førerløse biler passagerer rundt, 
omend i afgrænsede områder. Og kæledyrsrobotter 
bringer glæde og tryghed til folk, der ikke er i stand til 

at tage vare på et levende væsen.
"De sociale robotter er her allerede i simple udgaver. I kontrast 

til industrirobotter parerer de ikke kun ordrer fra men interager-
er også med os mennesker. Og der kommer hele tiden nye til. Der 
er kæmpestor efterspørgsel på undervisningsrobotter; Pentagon 
bruger mange milliarder på soldater- og dræberrobotter; og sexro-
botter har helt sikkert også et marked," siger Martin Mose Bentzen, 
ph.d. i logik og filosofi, der forsker i robotetik på DTU.

I årtier har vi bedt robotterne om at klare vores fysiske arbejde. 
Robotten er hurtigere og mere præcis. Og så keder den sig aldrig. Til 
det ensformige arbejde har vi endda opfundet betegnelsen ’maskinel’ 
som et udtryk for, at her ville det nok være mere hensigtsmæssigt, at 
en robot håndterede opgaven. I takt med computerkraftens indtog og 
i erkendelsen af, at selv de klogeste iblandt os taber – eksempelvis i 
skak – til et stykke software med den rigtige algoritme, knokler vi nu 
målrettet for lave robotter, der også kan træffe ’selvstændige’ beslut-
ninger på baggrund af indhentet information. 

"Det helt store spørgsmål lige nu er – eller bør i hvert fald være: 
Hvordan får vi de sociale robotter til at opføre sig ordentligt? 
Hvordan laver vi fælles standarder og etiske principper på tværs af 
samfund, hvor mennesker har svært ved at blive enige om disse? Og 
hvordan skal en robot forholde sig til en verden, der ikke som den 
selv bygger på logik? Hvordan skal den reagere i situationer, hvor 
forskellige regler og værdier er i konflikt med hinanden?" lyder det 
fra Martin Mose Bentzen.

Ratslør i bilindustrien

Låget er taget af diskussionen i bilindustrien, hvor et kapløb af 
sjældent sete dimensioner om at lancere den første serie af selv-
kørende biler for længst er begyndt. For inden bilerne bliver sendt 
ud i trafikken, skal der træffes en beslutning om, hvem bilen skal 
programmeres til at køre ned, hvis den f.eks. kun har valget mellem 
en håndfuld vejarbejdere i den ene side af vejen, en børnehave på 
udflugt i den anden og en lastbil fyldt med atomaffald ret forude.

I august skabte en udtalelse fra en leder hos Mercedes en del fur-
ore, da han sagde, at den selvkørende Mercedes altid vil prioritere 
at beskytte chaufføren.

"Men det er jo ikke så lidt problematisk. Bilisten sidder temme-
lig godt beskyttet i sin metalkasse og vil med størst sandsynlighed 
nok overleve en tur i grøften for at undvige den fodgænger, der til 
gengæld er i overhængende livsfare ved udsigten til at blive ramt 

af en bil. Og hvad så med eksempler som i Nice (terrorangrebet 14. 
juli, hvor en gerningsmand i lastbil påkørte og dræbte 85 mennesker, 
red.)? Bør vi så ikke programmere vores biler, så det er umuligt for 
dem at køre hen over en folkemængde?," siger Martin Mose Bentzen.

Balladen fik Mercedes til at trække i land med en blød udtalelse 
om vigtigheden af at beskytte alle trafikanter. Men det er ikke van-
skeligt at trække lignende dilemmaer ind i andre industrier, der på 
ingen måde har taget hul på de etiske diskussioner, selv om indu-
strierne er langt fremme på robotfronten.

"Må en plejerobot lyve for en patient for at få vedkommende til 
at tage den livsnødvendige medicin? Eller måske ligefrem tvinge 
pillen ned i halsen på vedkommende? Skal undervisningsrobot-
ten blive ved med at repetere syvtabellen, selv om barnet nu stor-
tuder? Må den tage fat i barnet, sætte det på stolen og insistere på 
at fortsætte undervisningen, når barnet nu ganske tydeligt har 
givet udtryk for, at det hellere vil ud at lege," spørger Martin Mose 
Bentzen og sætter trumf på:

"Politikerne verden over må se at komme på banen. For lige nu 
er etiske principper hos robotter ’Det Vilde Vesten’. Og hvis vi ikke 
får styr på robotternes værdisæt og laver fælles standarder – ikke 
mindst for sikkerhed – risikerer vi en ændring i folkets opbak-
ning, som vi oplevede det med atomkraft. Et ’robot-Tjernobyl’ ville  
u tvivlsomt sætte en stopper for en spændende og samfundsgavnlig 
udvikling, og det ville være trist"   • 

AF ANDERS KANBERG

Martin Mose Bentzen.
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Industrien tror ikke på den 
fuldautomatiske fabrik
Fremtidens robotter bliver fantastiske værktøjer. Men robotterne skal stadig fodres med 

ideer, og den menneskelige behændighed går aldrig af mode, lyder det fra både professor og 

industrikæmpe.

D
ebatten om automatisering 
handler meget ofte om alle de 
arbejdspladser, der forsvinder, 
når robotter og kunstige intelli-
genser tager over. Men selv hvis 

– eller når – den fuldautomatiske produktion 
bliver en realitet, vil menneskets rolle ikke 
være udspillet. 

Det mener professor i virksomhedstek-
nologi på Aalborg Universitet og mangeårig 
robotforsker Ole Madsen. Han fremhæver, at 
mange virksomheder i dag taler om såkaldt 
human centered automation, når de arbejder 
med at implementere robotteknologi – altså 
automation med mennesket i centrum.

"Det kunne jo godt være et realistisk 
scenarie, at alting ender med at blive fuld-
automatiseret, og et stykke ad vejen har det 
også været det fokus, der tidligere har været 
i automatisering, at det har handlet om at få 
mennesket ud. Men det er ikke det, der er det 
primære længere," siger Ole Madsen. 

I stedet arbejder virksomhederne med 
den optimale udnyttelse af de ’mennesketi-
mer’, der bliver frigjort, når maskinerne kla-
rer det tunge arbejde. 

"Der vil selvfølgelig forsvinde funktioner, 
og der vil også være brug for færre medar-
bejdere. Men fokus er i dag på arbejdspro-
cesserne og forretningssystemerne og på at 
skabe det mest effektive flow. I den proces 
flytter menneskets rolle sig til at blive mere 
overvågende og idéskabende, men den bliver 
ikke udspillet, og mennesker har altså stadig 
en behændighed, som det bliver svært at ef-
terligne," siger han.

Flere får adgang til robotter
Ole Madsen understreger ligesom flere andre 
eksperter, at der er gigantisk potentiale for at 
sende flere robotter ind i den danske frem-
stillingsindustri. Det er der også stort poli-
tisk fokus på. I august lancerede regeringen 
det nye Erhvervspartnerskab for avanceret 
produktion, der over de næste fire år dels skal 
formidle viden, og dels uddele 42 mio. kr. til 
fremme af ny teknologi i danske produk-
tionsvirksomheder. 

Tiltaget er en udløber af Erhvervs- og 
Vækstministeriets ’Redegørelse om vækst 
og konkurrenceevne’ fra starten af året, 
som bl.a. viste, at de mest automatiserede 

virksomheder har næsten dobbelt så høj ar-
bejdskraftproduktivitet som gennemsnittet 
og producerer værdi for op mod 1.600 kr. per 
arbejdstime per mand. Gennemsnittet ligger 
på omkring 800 kr.

Eksperter, rådgivere og selv fagbevæ-
gelsen tager derfor godt imod regeringens 
håndsrækning til robotiseringen. Det gælder 
også Ole Madsen, der i det hele taget ser en 
udvikling, hvor nye brancher og mindre virk-
somheder får lettere adgang til ny teknologi. 
Han fremhæver den kendte blå robot-arm til 
brug i industrien fra fynske Universal Ro-
bots, der er forholdsvis billig, yderst fleksibel 
og ikke mindst enkel at anvende. 

"Den har været med til at sænke barrieren 
væsentligt, og samtidig kommer der i takt 
med digitaliseringen hele tiden nye fantasti-
ske værktøjer, der er målrettet effektivisering 
i industrien," siger han.

Ole Madsen forudser, at opfattelsen af 
robotter som netop værktøjer bliver mere 
udbredt. I den forbindelse fremhæver han to 
tendenser:

"For det første bevæger vi os mod, at ro-
botterne bliver mere intelligente. Hvor vi i 
dag fortæller robotten, hvordan den skal løse 
en opgave, vil vi i fremtiden blot skulle for-
tælle den, hvad det er for en opgave, vi skal 
have løst, og så finder den mere eller mindre 
selv ud af hvordan."

"For det andet handler det mere og mere 
om, hvordan teknologien kan understøtte 
medarbejderne og virksomheden i det hele 
taget. Man kan sige, at robotten bliver mere 
ligesom et klassisk håndværktøj; den kan 
nok ikke hænge på væggen, men man henter 
den, når man  skal bruge den."

Af-automatisering sker også
Hos en af landets største virksomheder, kata-
lysatorvirksomheden Haldor Topsøe, spiller 
robotter en naturlig stor rolle på virksomhe-
dens i alt 15 fabriksanlæg i Danmark, USA, 
Kina og Brasilien. Alle steder har produk-
tionen et meget højt automationsniveau, og 
mange processer foregår stort set uden men-
neskelig indvirkning. 

Alligevel understreger produktionsdirek-
tør Henrik Guldberg Pedersen, at netop det hu-
mane aspekt i automatiseringen er afgørende.

"Automatisering skal ikke bare iværksæt-

tes for at erstatte medarbejdere, men for at 
understøtte medarbejdere, og vores erfaring 
er klart, at det er det rigtige samspil mellem 
mennesker og maskiner, der skaber den hø-
jeste værdi," siger Henrik Guldberg Pedersen 
og fortsætter:

"Det handler selvfølgelig om at arbejde 
mere systematisk og mere effektivt, men al-
tid ud fra en holistisk tilgang." 

Han fastslår, at der endnu er meget lang 
vej til en produktion fuldstændig uden men-
neskelig indblanding. Samtidig anerkender 
han, at robotter naturligt medfører færre an-
satte, men, endnu vigtigere, medfører de nye 
funktioner og skaber nye muligheder. Det 
afgørende er, at man gør det smart, når man 
implementerer ny teknologi, lyder det.

"Teknologien og robotterne spiller en af-
gørende rolle i fremtiden, men det gør med-
arbejderne altså også. Og nogle steder har vi 
endda af-automatiseret processer, fordi det 
havde skabt en stivhed i situationer, hvor 
fleksibiliteten var vigtigere," siger Henrik 
Guldberg Pedersen   • 

AF MARTIN POUL PEDERSEN
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Automatisering og robotter gør os stærkere og mere 
konkurrencedygtige. Men det kræver, at vi har medarbejdere, 
som er i stand til at udnytte de nye muligheder fuldt ud.

Når det handler om ny teknologi i produktionen, er det 
afgørende at have faglærte medarbejdere, som er i stand 
til at programmere, vedligeholde og reparere robotter og 
automatiserede anlæg.

Mange virksomheder oplever, at det bliver stadigt sværere at få 
fat i de rette faglærte medarbejdere. Mange faglærte er i disse 
år på vej på pension, og alt for få nye kommer til.

Det kan betyde, at I som virksomhed får vanskeligt ved at 
udnytte de nye teknologier til fulde.

faglærte. Enten ved at uddanne medarbejdere uden formel 
uddannelse, eller ved at tage nye lærlinge ind.

På hands-on.dk/virksomhed
hvordan I kan uddanne de faglærte, der skal til, for at udnytte 
nye teknologier.

INGEN ROBOTTER UDEN MENNESKER

HVOR KOMMER JERES 
NÆSTE FAGLÆRTE  
MEDARBEJDER FRA?
Når I skal uddanne næste 
generation af faglærte, er der 

 > Fra ufaglært til faglært 
Medarbejdere uden formel 
uddannelse, som har været 
hos jer i mange år, er ofte 
guld værd. Hvis de skal 
være i stand til at håndtere 
morgendagens teknologier, 
kan et svendebrev være vejen 
frem.

 > Tag en lærling 
 

vælger en erhvervsuddannelse 
i industrien, kan være jeres 
næste faglærte medarbejder, 
hvis I tilbyder dem en 
praktikplads.BESØG HANDS-ON.DK/VIRKSOMHED OG SE MERE
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Welltecs robotter trækker 
opgaver hjem til Danmark
Et massivt fokus på LEAN og robotisering sikrer fleksibilitet hos Welltec i Allerød, der har 

mangedoblet produktiviteten og trukket ellers outsourcet produktion hjem igen. Udfordringen 

er rekruttering af robotkyndige maskinarbejdere.

D
en grønne kurve på fladskær-
men, der hænger i gangen på vej 
ind i den lyse og exceptionelt 
rene produktionshal, fortæller 
den ultrakorte version af histo-

rien. Kurven balancerer omkring de 400 pct., 
og Welltecs produktionschef, Jacob Faurskov, 
forklarer med slet skjult stolthed, hvad kur-
ven viser: "En medarbejdertime er lig med 
fire maskintimer."

Hver gang en maskinarbejder har arbej-
det én time, kører CNC-fræserne således i 
fire. For knap to år siden – før LEAN, før de 
store blanksorte robotter, der i dag betjener 
14 af virksomhedens 25 CNC-maskiner, og 
før olieprisen dykkede til det nuværende re-
kordlave niveau og pressede industrien på 
produktiviteten – var kurven omvendt. Den-
gang krævede det cirka tre mandetimer at 
opnå én maskintime i den ellers succesfulde 
milliardvirksomhed. I en tiltagende presset 
olieindustri var det selvsagt ikke holdbart.

Valget stod derfor mellem at sætte fart på 
den på det tidspunkt igangværende outsour-
cing til bl.a. Polen for at skære ned på lønom-
kostningerne, eller at indlede en gennem-
gribende automatisering af produktionen. 
Sidstnævnte blev valgt, og siden har Welltec 
hjemtaget 90 pct. af de opgaver, der ellers tid-
ligere var sendt ud. 

"Vi befandt os i en situation, hvor vi helt 
enkelt var nødt til at øge produktiviteten, og 
her var LEAN og automatisering svaret," for-
klarer Jacob Faurskov. 

Welltec er skabt af virksomhedens admi-
nistrerende direktør, iværksætteren og inge-
niøren Jørgen Hallundbæk, på baggrund af 
en ’robottraktor’, der med forskelligt værktøj 
påsat er i stand til at bevæge sig ned i verdens 
oliebrønde og udføre serviceoperationer dybt 
nede i brøndenes ekstreme miljø. Omkost-
ningerne for olieselskaberne kan være enor-
me, hvis en brønd stopper til, og med tempe-
raturer på over 200 grader celsius og et tryk 
på mere end 1.000 bar kræver det specialise-
rede komponenter af ekstremt høj kvalitet at 
vedligeholde brøndene. Traktoren er fortsat 
kerneproduktet, forklarer Jacob Faurskov, 
men nye innovationer kommer konstant til.

"Fælles for alle produkterne er, at kun-
derne i olieindustrien kræver en høj grad af 
fleksibilitet, høj kvalitet og så lav pris som 
muligt."

Både den grønne kurve på fladskærmen 
ved indgangen til produktionshallen og ikke 
mindst det faktum, at produktionen rent 
faktisk er placeret i Allerød, nord for Køben-
havn, vidner om opskriftens succes. Dertil 
kommer den plastikindkapslede Automa-
tiseringspris 2016, som Welltec modtog fra 
Dansk Robotnetværk i september i år – bl.a. 
for at have bevist, at omfattende automatise-
ring af produktionen i Danmark er en kon-
kurrencedygtig strategi, der skaber vækst.

Ifølge juryen bag prisen kan mange dan-
ske virksomheder finde inspiration i netop 
Welltecs succesfulde transformation, og den 
fremhæver, at Welltecs robot-investering har 

en tilbagebetalingstid på under et halvt år, 
set i forhold til at få komponenterne produ-
ceret i Polen.

Og så gør det jo heller ikke noget, at det 
i sig selv er en god historie om teknologi-
ens påvirkning af samfundsudviklingen, at 
Welltec bruger robotterne til at fremstille 
virksomhedens egne robotter. En krølle, der 
dog også har betydet en række unikke krav til 
automatiseringen, fordi produktionen ofte 
med kort varsel skal løse unikke opgaver. 
Derfor skal robotterne kunne mere og andet 
end blot at arbejde hurtigt. 

Fleksibilitet frem for fart
"I forhold til robotter handler det ofte om 
at kunne udføre den samme opgave mange 
gange i høj fart. Det har ikke på samme måde 
været et fokus for os, fordi vi som udgangs-
punkt producerer på baggrund af specifikke 
ordrer og ofte med kort varsel," forklarer Ja-
cob Faurskov.

For os  

handler det ikke 

om at skære 

sekunder af 

produktionstiden 

for hver stump. I 

stedet handler det 

om, at maskinerne 

skal køre så meget 

som muligt.

Jacob Faurskov
produktionschef, Welltec 

Welltec A/S

Underleverandør til offshore-olie- og gasindustrien med hovedkvarter i 
Allerød og afdelinger flere steder i verden. Hovedproduktet er en robot-
traktor, der arbejder nede i oliebrønde. Ud over produktionen i Allerød
har Welltec opført en ny fabrik i Esbjerg. I alt har Welltec 29 CNC-enheder, 
hvoraf 80 pct. er automatiserede. Welltec omsatte i 2015 for 1,7 mia. kr. 
efter et vanskeligt år for industrien, hvor lave oliepriser fortsat udfordrer. 
Virksomheden er stiftet af Jørgen Hallundbæk i 1994 og beskæftiger i dag 
lige under 1.000 ansatte.

Læs mere på www.welltec.dk.
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Derfor har det afgørende været robotter-
nes evne til at skifte mellem værktøjer og 
således løse forskelligartede opgaver. Robot-
terne flytter således ikke blot produkter og 
emner, men også de såkaldte ’fiksturer’, der 
fastholder de emner, der skal skæres til. Dis-
se fiksturer står opstillet på en reol i en ’kø’, 
der kan tilpasses efter produktionsplanen, 
og på den måde holdes omstillingstiden på 
et minimum.

"For os handler det ikke om at skære se-
kunder af produktionstiden for hver stump. 
I stedet handler det om, at maskinerne skal 
køre så meget som muligt," siger Jacob Faur-
skov og fortsætter:

"Og med robotterne er det virkelig blevet 
tydeligt, når maskinen står stille."

Welltecs produktionshal er opdelt i store 
CNC-celler adskilt af noget, der mest af alt 
minder om åbne kontorlandskaber med hæ-
ve-sænke-borde, computerskærme og kaffe-
kopper. Tidligere, forklarer Jacob Faurskov, 
stod der én medarbejder ved hver CNC-ma-
skine. I dag betjener hver af de store robotter 
– der har en løfteevne på op til 180 kg – mel-
lem 1 og 4 maskiner ad gangen. Og medar-
bejderne bruger cirka 80 pct. af arbejdstiden 
med programmering foran skærmene. 

Welltec gennemførte i løbet af 2014 en 
større fyringsrunde som en direkte konse-
kvens af den faldende oliepris. Ankomsten af 
robotterne har dog ifølge Jacob Faurskov ikke 
betydet yderligere afskedigelser. Tværtimod 
har automatiseringen medvirket til at holde 
medarbejdertallet stabilt.

"Det er overordnet set stort set lykkedes os 
at fastholde bemandingen, primært jo fordi 
vi har fået mulighed for at trække (ellers 
outsourcede, red.) opgaver ind," siger Jacob 
Faurskov.

En af medarbejderne er Jakub Chlebow-
ski. Han fortæller, hvordan robotterne ud 
over at arbejde hurtigt og præcist også spiller 
en afgørende rolle i kvalitetssikringen ved at 
måle på emnerne, mens de bearbejdes. Det er 
en opgave, der tidligere krævede standsning 
af maskinen, hvorved værdifuld tid gik tabt. 
Nu rapporteres eventuelle afvigelser via en 
tilsluttet printer, hvorefter den nødvendige 
tilpasning kan foretages.

Flaskehalsen er rekruttering
Forklaringen sker på engelsk, for Jakub Chle-
bowski er fra Polen, hvilket er sigende for en 
af de udfordringer, der er fulgt med Welltecs 
omfattende automatisering. Produktions-
chef Jacob Faurskov fortæller, at den store 
udfordring er – og bliver – at rekruttere ma-
skinarbejdere med de rigtige kompetencer.

"Der er en uddannelsesmæssig udfor-
dring, hvor vi har behov for kompetencer, der 
ligger mellem den klassiske maskinarbejder 
og så en ingeniør," siger han og peger på, at 
mange af de lærlinge, der ellers opfylder kri-
terierne, i dag vælger at læse videre frem for 
at tage job som maskinarbejder.

Welltec bidrager selv til løsningen ved at 
have fem lærlinge ansat, ligesom ledelsen 
i tæt samarbejde med fagforbundet Dansk 
Metals tillidsmand arbejder på at omskole 

medarbejdere. Samtidig understreger Jacob 
Faurskov, at en automatiseringsproces, som 
den Welltec har gennemført, kræver fokus på 
kulturen og de indgroede arbejdsgange.

Helt basalt kræver det således en ’mental 
omstilling’ at arbejde sammen med robot-
terne.

"Når man er vant til at skulle overvåge 
maskinen konstant, er det ikke nemt plud-
selig at skulle vende ryggen til, give slip og 
tage fat på en ny opgave. Det er noget af det, 
vi nu arbejder med, og der er vi også kommet 
langt," siger Jacob Faurskov.

Med implementeringen af robotterne 
– kombineret med de LEAN-baserede ar-
bejdsgange – har Welltec næsten seksdoblet 
produktiviteten og samtidig fastholdt pro-
duktionen i Danmark. Jacob Faurskov under-
streger dog, at processen langtfra er slut. De 
næste skridt er dog mere fokuseret på effek-
tiv anvendelse af data i en mere gennemgri-
bende digitalisering af produktionen.

"Lige nu arbejder vi meget med, hvordan 
vi kan arbejde hen imod tankerne i ’Industri 
4.0’. Vi har i dag den fordel i forhold til at ind-
samle data, at alle vores produkter kommer 
tilbage til os for at blive vedligeholdt. Her 
er vi i gang med at undersøge, hvordan den 
dataindsamling kan effektiviseres ved for 
eksempel at måle direkte på udstyret, mens 
det arbejder ude hos kunderne," siger han   •

En af Welltecs 180-kilos-robotter henter fiksturer i reolen, hvor de er opstillet efter produktionsplanen, og indsætter dem i CNC-maskinen. Den opgave blev 

tidligere håndteret manuelt med én mand per maskine. Denne robot betjener fire maskiner placeret langs transportskinnen.

AF MARTIN POUL PEDERSEN
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I N T E R V I E W  —  L A R S  T V E D E

I dag har vi overmenneskelige kræfter, når vi sætter os bag rattet i bilen, og med mobilen 

i hånden og adgang til internettet har vi overnaturlig viden. På samme måde vil kunstig 

intelligens give os adgang til overnaturlig tankevirksomhed, vurderer serieiværksætter og 

debattør Lars Tvede.

Teknologi stjæler ikke job,  
men skaber supermennesker

P
å samfundsplan er der ikke noget at være bange for. 
Hvis teknologien historisk virkelig havde kostet 
arbejds pladser, var arbejdsløsheden på 99 pct. allerede 
i dag. På det individuelle plan er der måske større grund 
til bekymring – hos alle de sundhedsfaglige, rådgiv-

erne, bankfolkene eller nogen af de mange andre, der lige om lidt 
bliver kørt over af et stykke software i form af kunstig intelligens, 
der med afsæt i alverdens viden langt hurtigere og med en i bog-
stavelig forstand umenneskelig nøjagtighed leverer det svar eller 
den vurdering, disse mennesker i dag modtager en fyrstelig gage 
for at levere.

Eksemplerne er Lars Tvedes, iværksætter, investor, debattør og 
forfatter til flere bøger, herunder fremtidsvisionen ’Supertrends’ 
fra 2010.

"Der er alligevel alt for mange mennesker oppe på kommunen, 
der bruger tid på at lægge dokumenter i bunker i alfabetisk række-
følge. Og de må naturligvis finde på noget andet at lave, når nu com-
putere snart kan gøre det bedre, nonstop, uden fagforening. Men 
der bliver også penge i samfundet til at skabe nye job til dem. Det 
er dét, der sker, når teknologien frigør ressourcer i den ene branche 
– så sætter samfundet ressourcerne i praktisk anvendelse i en an-
den," siger Lars Tvede. 

Ifølge en spådom fra McKinsey Global Institute står verden på 
brinken af ’The Artificial Intelligence Revolution’. Og påvirkningen 
af vores samfund vil ske 10 gange hurtigere og være 3.000 gange 
mere omfattende end den, verden oplevede ved den industrielle 

revolution, vurderer instituttets eksperter.
"Teknologi gør samfund rigere. Med en så voldsom digitalise-

ring og effektivisering af vores samfund er der udsigt til, at vi bliver 
langt, langt rigere. Det betyder naturligvis også, at vi bliver nødt til 
at omstille os. Det lyder så banalt at sige, at vi må sigte på livslang 
uddannelse og læring, men det er utvivlsomt den bedste vej at gå i 
en fremtid, hvor et menneske kommer til at have mange forskellige 
karrierer i løbet af sit liv," vurderer Lars Tvede.

Som et eksempel peger han på de ansatte, der i dag sidder og kig-
ger på overvågningsvideoer. Morgendagens computer kan sagtens 
selv gennemskue, at personen, der hiver i 15 forskellige bildøre på 
parkeringspladsen, nok ikke har rent mel i posen, og så slå alarm. Og 
han peger på investeringsfolkene og rådgiverne, der i dag foretager 
deres beslutninger på baggrund af en mindst 10 sekunder gammel 
viden. Den kunstige intelligens skal ikke bruge 10 millisekunder på 
at træffe en mere velfunderet beslutning.

Det emotionelle bliver in

Men den kunstige intelligens klogere og hurtigere valg gør os kun 
rigere, mener Lars Tvede.

"Og den rigdom kommer vi som mennesker til at investere i det 
sublime håndværk. Det unikke. Luksus. Tag de schweiziske ur-
fabrikker som eksempel. De har kronede dage trods det faktum, at 
de kinesiske masseproducerede ure koster under en hundrededel og 
er mere præcise. Derfor har Europa en helt fantastisk chance for at 
møde fremtidens efterspørgsel. Vi har de længste traditioner og hus-
er de største firmaer inden for mode, design og håndværk," siger han.

I Danmark finder vi klasseeksemplet inden for restaurations-
branchen, der i den øverste ende af den finkulturelle skala har 
oplevet eksplosiv vækst i de seneste ti år. Men andre brancher som 
personlige trænere, skønhedsklinikker og kunstnerne vil også 
nyde godt af digitaliseringen, mener Lars Tvede:

"Efterspørgslen bevæger sig i retning af det emotionelle; noget, 
der forlænger os som mennesker, og som kun kan leveres af andre 
mennesker. Der er måske nok ikke altid vildt mange penge i disse 
brancher, men der er til gengæld mange job."

Disse bliver altså blandt fremtidens vækstbrancher, der trives 
som følge af den generelle stigning i velstand parallelt med de 
teknologiske industrier, som skaber denne stigning. Og som menne-
sker bliver vi i stand til langt vildere ting end ’bare’ at gå på månen.

"Ingen havde fantasi til at forestille sig, hvad internettet kunne 
bruges til, da det først blev lanceret. I dag er det vores forlængede 
arm på de fleste områder af vores tilværelse. Vi ved alt og kan lyn-
hurtigt afsløre den misinformerede – bedrageren – ved middags-
bordet med en hurtig Google-søgning. På samme måde kommer 
kunstig intelligens til at give os helt overnaturlige evner. Og dem, 
der for alvor formår at trække på den kunstige intelligens, bliver 
fremtidens superhelte"   • 

AF ANDERS KANBERG

Lars Tvede.



André Rogaczewski
CEO/Partner, Netcompany A/S

Kunstig intelligens buldrer frem i 
danske virksomheder
Alle steder i IT branchen bliver der hvisket og tisket i 
hjørnerne. Hvem beskæftiger sig for alvor med kun-
stig intelligens? Er det kun i Silicon Valley og i Kina, at 
der investeres i det som kaldes den nye digitale revolu-
tion? Svaret er et klart og rungende nej. Kunstig intel-
ligens buldrer frem i de danske virksomheder, som har 
set lyset og resultaterne er ganske enkelt forbløffende.

Der er bred enighed om, at udnyttelsen af cognitiv computing, ar-

af digitalisering. Ja, det vil ændre vores syn på, hvad man i det hele 
-

-

-
-

-

modeller inden for området produceres ca. 5 gange bedre resultater ved 

-
-

-

Anvendelserne er mange og gevinsterne er store. Den unge generation 
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-
lisering og optimering, men der er reelt ingen begrænsnin-

Potentialet er enormt. Netcompany anvender software 
-
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M
ed den stigende digitalise-
ring bliver mere og mere af 
den samlede menneskelige 
viden tilgængelig for com-
putere. Da kloge hoveder 

samtidig har udviklet computerteknologier, 
som i eksponentielt stigende grad efterlig-
ner forskernes egne hjernefunktioner i kun-
stige neurale netværk, er grunden lagt til 
ægte kunstig intelligens. 

Kunstig intelligens er et både lovende 
og lidt skræmmende begreb med svært be-
gribelige, men indiskutable gigantiske per-
spektiver. Men kunstig intelligens er også 
et effektivt værktøj, som en lang række både 
store og små virksomheder allerede er i fuld 
gang med at udvikle og endda implemen-
tere. Både globalt og i Danmark.

Giganter som Apple, Microsoft, Ama-
zon, IBM og Intel kaster løbende milliar-
der efter iværksættere, der beskæftiger sig 
med området, ligesom især finanssektoren 
løber efter mulighederne i de såkaldt ’kog-
nitive agenter’. Det er en slags digitale assi-
stenter bygget til at overtage relativt enkle 
servicefunktioner som f.eks. at planlægge 
og bestille rejser, vurdere bankkunders lå-
neansøgninger og besvare spørgsmål fra 
kunder og brugere, enten online eller over 
telefonen. 

Den amerikanske virksomhed IPsofts 
kognitive agent hedder ’Amelia’, og hun kan 
læse skrevne instruktioner på 20 sprog, for-
står enkel logik og lærer ved hjælp af machi-
ne learning at løse nye problemer baseret på 
tidligere erfaringer med lignende problem-
stillinger.

"Der er en kæmpestor global interesse for 
det her felt, men det er klart, at det i første 
omgang er de mere basale, regelbaserede 
teknologier, som kunderne møder," siger 
Fred Johnsen. 

Han er automatiseringsspecialist i kon-
sulenthuset PA Consulting Group, der netop 

har offentliggjort en benchmark-undersø-
gelse af de 20 mest frem trædende globale 
udbydere af løsninger, der automatiserer 
forretningsprocesser baseret på bl.a. kun-
stig intelligens og kognitiv teknologi. Se 
tekstboks.

Digitale assistenter tager telefonen

Undersøgelsen viser, at den finansielle sek-
tor, healthcare / life science samt det offent-
lige er de sektorer, som er længst fremme 
i forhold til automatisering af processer. 
Samtidig peger Fred Johnsen på, at de løs-

ninger, der tages i brug, i stigende grad bli-
ver intelligente. Det gælder især de to føre-
nde kognitive agenter, førnævnte Amelia og 
IBM’s Watson. 

"Vi kan i dag se, at avancerede løsninger 
fra netop IBM og IPsoft bliver brugt af ban-
ker som Royal Bank of Scotland, NatWest, 
Barclays og ikke mindst den svenske stor-
bank SEB til at forbedre kundeservicepro-
cesserne. Et andet interessant eksempel er 
Enfield Kommune, nord for London, der har 
valgt at satse på IPsofts Amelia for at forbed-
re brugervenligheden i forhold til kommu-

Velkommen til fremtiden: 

Her ændrer kunstig 
intelligens verden 
Computere bliver bedre og bedre til at handle på baggrund af erfaringer, og teknologien 

får afgørende betydning for fremtidige generationer. Særligt i tre brancher er den globale 

udvikling i gang, og potentialet er ren science fiction.

Her tænker computerne for os

Life science/sundhed

I sundhedssektoren bruges teknologien inden for
klinisk dokumentation, data-mining i forhold til me-
dicindatabaser, samt i forskning og udvikling, hvor
kunstig intelligens og machine learning i stigende 
grad vinder frem, f.eks. til hurtigt at kunne identifi-
cere ingredienser i ny medicin.

Finans

I den finansielle sektor bruges virtuelle agenter
i dag til bl.a. automatisering af opgaver i kunde-
centre, automatisering af finansiel rådgivning til 
mindre kunder samt automatisering af typiske back 
office-opgaver som økonomistyring og bogholderi. 
Teknologien bliver i stigende grad i stand til at løse
problemer. 

Offentlig sektor 

Den offentlige sektor har primært benyttet teknologi 
som assistance til borgere, som har spørgsmål vedrø-
rende det offentliges tjenester, ligesom denne sektor
også bruger regelbaserede løsninger til at automati-
sere økonomistyring og bogholderi. Fremtiden byder 
på flere intelligente serviceløsninger, der kan hjælpe
borgere rundt i systemet.
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nens indbyggere, når de skal finde relevant 
information om kommunens tilbud til bor-
gerne," siger Fred Johnsen.

Han forklarer, at computerprogrammer-
ne i første omgang henviser til et menneske, 
når de støder på et problem, de ikke kan 
løse. Samtidig lagrer de erfaringen fra den 
menneskelige problemløsning. Næste gang 
vil de så være i stand til at løse det konkrete 
problem, og med tiden bliver maskinen i 
stand til selv at løse nye ukendte problemer. 

Danskere i kapløb om cancerkur 
Det er netop den evne, der gør kunstig in-
telligens superanvendelig – både som af-
lastning i finanssektorens callcentre og 
regnecentraler og ikke mindst til mere kom-
plicerede beregninger i brancher, hvor der er 
mere end penge på spil. 

En række både store og små life science-
selskaber arbejder således med at kombinere 
den stigende mængde sundhedsdata i sam-
fundet med kunstig intelligens for dermed at 
kunne forudsige, diagnosticere og helbrede 
alvorlige sygdomme. Her er bl.a. danske Eva-
xion Biotech langt fremme med deres EDEN-
teknologi, der identificerer vaccinekandida-
ter og kan blive en markant spiller i kampen 

om at kurere kræftsygdomme.
Netop sygdomsområdet er et af de om-

råder, hvor kunstig intelligens og machine 
lear ning udvikler sig hurtigt lige nu, forkla-
rer professor Mads Nielsen fra Datalogisk 
Institut på Københavns Universitet.

"Når en forsker arbejder, sker det normalt 
ved at opstille en hypotese og så be- eller 
afkræfte denne. Men med machine learning 
fodrer du computeren med kendte data, som 
den kan øve sig på. Herefter kan du opstille 
en milliard hypoteser, og computeren finder 
så de mest sandsynlige," siger Mads Nielsen 
og fortsætter:

"Det betyder, at man meget hurtigt kan 
finde frem til resultater, som det ellers kræ-
ver flere år at komme frem til."

Computerhjerner forudser mønstre
Samtidig understreger Mads Nielsen, at de 
helt håndfaste anvendelsesmuligheder af 
kunstig intelligens i sundhedsvæsenet er 
placeret nogle år ude i fremtiden.

"Det skyldes, at kunstig intelligens end-
nu befinder sig på et stadie, hvor eksper-
terne som udgangspunkt betragter de data, 
der kommer ud af det, som behæftet med en 
vis usikkerhed. Derfor vil vi i første omgang 

se væksten på områder, hvor vi bedre kan 
acceptere muligheden for fejl, end når det 
handler om liv og død," siger han.

Her fremhæver han f.eks. træningspro-
grammer til professionelle atleter – og ama-
tører for den sags skyld – og forskellige for-
mer for data-mining, hvor teknologien kan 
bruges til hurtigt at finde frem til de mest 
relevante oplysninger i junglen af big data. 

Samtidig slår Mads Nielsen fast, at per-
spektivet er "ren science fiction og større, 
end nogen af os kan forestille os".

"Så meget af verden er i dag digital, og 
vi efterlader os så store digitale fodspor i 
næsten alt, vi foretager os, at det åbner for 
gigantiske muligheder," siger han og frem-
hæver udviklingen inden for selvkørende 
køretøjer, der allerede er en realitet, og sti-
gende præcision i computerforudsigelser af 
alt fra aktiemarkedet til domsafsigelser.

Forskere fra University College London 
har f.eks. udviklet en kunstigt intelligent 
juridisk ’dommer’, som i 79 pct. af tilfældene 
ramte plet i sine forudsigelser af 584 domme 
fra EU’s menneskerettighedsdomstol. Det 
hele er baseret på en machine learning-al-
goritme, der har haft adgang til at analysere 
tekstmateriale fra lignende tidligere sager.

Forskerne understreger i forbindelse 
med deres artikel, publiceret i tidsskriftet 
’PeerJ Computer Science’, at kunstig intelli-
gens ikke skal erstatte juridiske dommere, 
men at eksperimentet viser potentialet i, 
at computere kan forudsige mønstre i kom-
plekse sager. 

Få spillere vil dominere
At potentialet er næsten ubegribeligt, mener 
Fred Johnsen også – både i forhold til sam-
fundsudviklingen og i et mere rendyrket er-
hvervsperspektiv. Mens kunstig intelligens 
og machine learning stormer frem på univer-
siteterne, er fænomenerne ved at udvikle sig 
til en multimilliard-industri, hvilket også 
fremgår af den benchmark-undersøgelse, 
som PA Consulting har lavet. 

"Det, vi kan se, er, at leverandørmarkedet 
bliver mere og mere komplekst med flere ak-
tører og flere løsninger. Men også flere part-
nerskaber og store spillere, der går efter do-
minans," siger Fred Johnsen og forudser en 
øget konsolidering inden for de kommende 
fem år. 

"Jeg forventer, at vi kommer til at se 
nogle rigtig store spillere vokse frem de 
kommende år. På den måde kan man lidt 
sammenligne kunstig intelligens med den 
ERP-bølge (softwareprogram, der knytter 
en virksomheds arbejdsprocesser sammen, 
red.), der rullede for 20 år siden, og hvor 
markedet i dag er domineret af nogle ganske 
få," siger han   •

En række it-virksomheder konkurrerer om at levere løsninger, der automaEnEn rækEn række iEn række it-virn række it-virksoække it-virksomhee it-virksomhedervirksomheder kosomheder konkmheder konkueder konkurer konkurrr konkurre -
tiserer forretningsprocesser ved at overtage medarbejdertunge funktioner.titiserertiserer forrtiserer forretnserer forretninger forretningsprorretningsprocetningsproces
Her er de største og vigtigste globale spillere i markedet: HHer erHer er de s

KILDE   PA Consulting, benchmarkundersøgelse blandt de 20 mest fremtrædende udbyde-
re af løsninger baseret på kunstig intelligens og kognitiv teknologi.

Global konkurrence om kunstige hjerner

Avancerede, fleksible og skalerbare 
løsninger baseret på kunstig 
intelligens:

• IPsoft 
• IBM 

Avancerede løsninger målrettet 
specifikke funktioner: 

• Celaton 
• Cognitive Scale

Højt skalerbare løsninger målrettet 
automation af enkeltfunktioner: 

• UI Path
• Automation Anywhere 

• Blue Prism 
• Kofax 
• Redwood 
• Work Fusion 
• Rage Frameworks 
• Artificial Solution 
• Pega 
• Service Now 
• BMC Software

Løsninger målrettet specifikke men 
simple it-funktioner 

• Arago 
• Jacada 
• Crayon Systems
• Nice 
• Digital Genius

AF MARTIN POUL PEDERSEN

Markedsledere inden for ...
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V
irksomheden Evaxion Biotech 
bringer Danmark helt i front, 
når det kommer til konkret an-
vendelse af kunstig intelligens, 
og i løbet af de kommende to år 

forventer stifterne at kunne teste den første 
vaccine på mennesker. Et middel, som be-
skytter KOL-patienter mod lungebetændelse, 
og vel at mærke den første vaccine identifice-
ret af en hjerne uden blodomløb. 

Teknologien hedder EDEN. Den er kort 
fortalt baseret på en supercomputer opsat 
i såkaldt ’neurale netværk’, der efterligner 
menneskehjernens tilgang til udregninger. 
Ved at integrere big data, indsamlet på la-
boratorier og hospitaler verden over, med 
kendte vaccinekandidater, kan den kunstige 
intelligens så at sige træne sig op til at iden-
tificere nye vaccinekandidater. Med hidtil 
uhørt hastighed og – ikke mindst – præcisi-
on. Tidligere har jagten på nye vacciner været 
mere eller mindre baseret på held, gætværk 
og tilfældigheder.

"Før tog man hele bakterien, slog den ihjel 
og sprøjtede den ind i kroppen, og så lavede 
kroppen en masse forskellige antistoffer. 
Den proces tager ca. 14 dage for kroppen, så 
hvis bakterien er virkelig hidsig, når kroppen 
ikke at lave dem," siger opfinder af EDEN og 
medstifter af Evaxion Andreas Mattsson. 

Han sammenligner den traditionelle tek-
nologi med at lyse ind i et mørkt rum med en 
lille lommelygte. 

"Man kan sige, at vi med EDEN i stedet 
tænder for loftslyset på kontakten," siger han.

Dødsstjernens blueprint
Fordelen ved EDEN’s kunstige intelligens er, 
at den i løbet af meget kort tid leverer ingre-
dienslisten til en effektiv vaccine, forklarer 
Andreas Mattsson med en metafor, der er en 
førende bioinformatiker fra DTU værdig:

"Forestil dig Dødsstjernen fra ’Star Wars’. 
Vi får arkitekttegningerne, og så finder vi the 
weak spot," siger han og understreger, at bru-
gen af big data i jagten på effektiv medicin – 
såkaldt bioinformatik – ikke som sådan er en 
ny teknologi. 

Men Evaxion Biotech er blandt nogle 
ganske få virksomheder i verden, som med 

succes har lagt et lag af kunstig intelligens 
ovenpå. Og perspektiverne er store, under-
streger adm. direktør i virksomheden, læge 
Niels Iversen Møller.

"Det giver mulighed for at identificere 
antigener, som slet ikke kan identificeres 
med de nuværende teknologier, og som 
fremkalder en meget bredt beskyttende im-
munrespons," siger han. 

Niels Iversen Møller stiftede sammen 
med Andreas Holm Mattsson virksomheden 
for otte år siden, knyttede nogle af verdens 
førende forskere og eksperter til projektet, 
og nu nærmer det første reelle produkt sig 
så realisering i samarbejde med blandt an-
dre Innovationsfonden, der med 17 millioner 
kroner har støttet udviklingen. 

"Det er et område, hvor udviklingen fra vac-
cinekandidat til produkt tager lang tid, men vi 
har lavet yderst succesfulde test på mus, og 
vaccinerne, vi finder, er ekstremt beskyttende. 
Teknologien virker," siger Niels Møller.

Tusinder af indtryk
Andreas Mattsson sammenligner EDEN’s til-
gang til vacciner med et menneske, der kryd-
ser en vej. Her får hjernen en lang række in-
put, som den – efterhånden – lærer at vægte.

"Du bliver måske blændet af solen, har en 
sten i skoen, eller du hører en høj brummen-
de lyd. Skal du så gå over vejen? På samme 
måde træner vi computerprogrammet til at 
vægte forskellige parametre – og det smarte 
ved kunstig intelligens er, at du kan træne på 
noget, der allerede er kendt, og så anvende de 
samme parametre i nye sammenhænge," for-
klarer han og fortsætter:

"Hjernen håndterer tusindvis af input 
og lærer så, at hvis tingene er på en bestemt 
måde, skal man handle på en bestemt måde. 
På samme måde genkender computeren in-
put, vægter dem mod hinanden og agerer på 
baggrund af en balanceret kalkulation."

I stedet for at krydse gader og stræder kig-
ger EDEN på dna og proteiner. Først nogle, 
som forskerne ved har beskyttende effekt, 
og herefter leder den så efter lignende egen-
skaber, før den præsenterer en liste over nye 
potentielle kandidater.

"Vi putter dna-information for en given 

bakterie ind i systemet, lader det arbejde i 
et par dage, og så får vi en vægtet liste over, 
hvilke dna-fragmenter der skal bruges til at 
lave en vaccine."

Niels Møller fremhæver, at det langsigte-
de forretningsmæssige perspektiv for Evaxi-
on er at udvikle en effektiv platform, der hur-
tigt og sikkert kan identificere nye vacciner. 

"Det gælder både i det konkrete KOL-pro-
jekt, der skal forhindre lungebetændelse hos 
patienterne, men også andre bakterier, der lige 
nu truer folkesundheden i fremtiden primært 
på grund af antibiotikaresistens," siger han. 

Ud over de mest fremskredne projekter 
arbejder Evaxion dertil med en række andre 
vaccinekandidater. Blandt andet i et stort an-
lagt projekt, der ser på cancer-antigener og så-
kaldt terapeutisk immunrespons – eller over-
sat til almindeligt dansk: en kur mod kræft!

"Det er en teknologi med et meget stort 
potentiale, og vi arbejder sammen med nogle 
af verdens førende eksperter, så vi har meget 
store ambitioner," siger Niels Møller. 

90 pct. venter forude
Han understreger, ligesom Andreas Matts-
son, at kunstig intelligens i dag stadig er en 
teknologi i sin vorden. Og selv om kun fan-
tasien og etikken sætter grænser for udvik-
lingsmulighederne, understreger begge, at 
der primært er tale om et værktøj, der hjæl-
per mennesker til at udføre ellers ’umulige’ 
beregninger på ganske kort tid.

Ideernes verden har vi mennesker fortsat 
for os selv – endnu – men computerne bliver 
hurtigere og hurtigere, og ikke mindst på 
sundhedsområdet kommer det til at få afgø-
rende betydning.

"Den store udfordring for os er, at det kræ-
ver omfattende test at få godkendt en vac-
cine, og at det simpelthen koster svimlende 
summer. Derfor er vi lige nu i en situation, 
hvor det er afgørende at vise, at vaccinen vir-
ker, og det er der altså rigtig stor sandsynlig-
hed for, at den gør," siger Andreas Mattsson 
og fortsætter:

"Faktisk ser det ud til, at vi kan lave vac-
ciner mod alle bakterier, og det, vi i dag er i 
gang med, dækker måske over 10 pct. af, hvad 
der på sigt bliver muligt   •

Kunstig intelligens afslører 
fremtidens vacciner
Danske Evaxion Biotech har sendt supercomputere bygget med den menneskelige hjerne som 

forbillede i træningslejr for at finde frem til vacciner mod en række alvorlige sygdomme. De første 

succeser er i hus og testes snart på mennesker. 



AI og robotter er bare et par eksempler på den største 

udfordring, I bliver udsat for i jeres arbejdsliv;

At bevare jeres relevans i overgangen fra et industri-

elt paradigme til et digitalt. 

Men det er også den største mulighed. 

Lad os hjælpe dig med at se vejen videre på den nye, 

digitale verdens vilkår. Vi har siden 2001 arbejdet med 

disruption og digitalisering hos store og små virksom-

heder, både offentlige og private  og i ind- og udland. 

Vores udgangspunkt er den unikke situation, som din 

virksomhed eller organisation befinder sig i, og ud fra 

det skræddersyr vi dit helt eget og meget konkrete 

take på, hvordan digitaliseringen bliver et muligheds-

boost for netop din organisation. 

Fortæl os om din digitale udfordring,
så kvitterer vi med et bud på, hvordan 

en løsningsproces kan se ud

peter froberg, partner     peter@ilab.dk     61783391

www.ilab.dk

Vi holder 200-300 foredrag om året om ny teknologi, 

de digitale vilkår og digitaliseringens konsekvenser. 

Om alt fra AI, big data og virtual reality til nye forret-

ningsmodeller, organisationsformer og innovations-

metoder. 

BLIV INSPIRERET

LAV EN PLAN 

SKAB FORANDRING

Vi kan hjælpe jer med at skabe indsigt og forståelse, 

for så at samle det i en plan eller en strategi for at ud-

nytte de nye digitale vilkår.

Det kan være vores ekspertforslag eller resultatet af 

en inkluderende proces. 

Vi hjælper med at sørge for, at de gode tanker bliv-

er til virkelighed. Vi har erfaring med at opbygge alt 

fra inkubatormiljøer og digitale platforme til nye or-

ganisationsformer eller fysiske produkter. Vi sørger 

for at skabe den forandring, som vender disruption til 

mulighed og omsætning. 

VEND
DISRUP-
TION
TIL
NYE
MULIG-
HEDER
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Droner giver dansk 
luftfartsindustri vinger
Den eksplosive vækst i brugen af førerløse flyvemaskiner skal gøre Danmark til en global spiller i 

fremtidens luftfartsindustri, mener både politikere og producenter. Strategien er klar, men forældet 

lovgivning er en risikofaktor.

F
ra luftfotografier i ejendomsan-
noncer til redningsaktioner, og 
fra fjernstyring til autonomt fly-
vende robotter. Udviklingen går 
hurtigt på markedet for civile 

droner, og danske virksomheder har et godt 
udgangspunkt for at få del i væksten. 

Sådan lyder konklusionerne på en række 
rapporter og undersøgelser bestilt af både 
branchen selv i form af interesseorganisatio-
nen UAS Denmark og af regeringen. Senest 
i ’Danmarks Dronestrategi’, som regeringen 
offentliggjorde i september, og som frem-
hæver potentialet for 15.000 nye danske ar-
bejdspladser. Det er en velvoksen andel af de 
ca. 150.000 drone-job, som eksperter forven-
ter, vil blive skabt i Europa frem mod 2050.

Ifølge regeringens estimater vokser det 
årlige salg af civile droner på verdensplan 
fra 140.000 i 2014 til omkring 1,6 mio. dro-
ner i 2020. Dertil kommer Europa-Kommis-
sionens analyser, der estimerer, at droner i 
løbet af de kommende 10 år vil komme til at 
udgøre 10 pct. af luftfartsmarkedet.

Teknologisk Institut har opgjort antallet 
af danske virksomheder, der anvender eller 
udvikler droner, til 300. Tallet er stigende, 
men det er især producenterne og udvikler-
ne, der er interessante i et vækstperspektiv. 
Dem er der få af herhjemme, men til gen-

gæld er de ambitiøse og succesfulde. Det 
understreger projektchef i UAS Denmark 
Michael Larsen.

"Vi har kun set begyndelsen, og teknolo-
gien kommer til at udvikle sig markant over 
de næste 10-20 år. Jeg tror på, at droner i sti-
gende grad bliver en fuldt integreret del af det 
internationale luftrum. Her er der en række 
danske virksomheder, der kan byde ind med 
teknologi og testfaciliteter," siger han.

Netop i forhold til sidstnævnte er UAS, 
der drives af HCA Airport i Odense, fremme 
i skoen med et testcenter oprettet af luft-
havnen med støtte fra blandt andre Odense 
Kommune. Det har medført, at virksomheder 
som Airbus og Boeing har fået øjnene op for 
dronemulighederne i det danske luftrum.

"Dronetestcentret var egentlig en ret tid-
lig ide i forbindelse med, at man overvejede 
at lukke lufthavnen. Ønsket var at bygge vi-
dere på det, man har gjort med RoboCluster 
på robotområdet, og lave en klynge, der kan 
udgøre fundamentet for et nyt erhverv. Den 
vision er i rigtig god tråd med den teknologi-
ske udvikling lige nu," siger Michael Larsen.

Løser unikke behov
I Støvring i Nordjylland ligger Sky-Watch, 
der er en af de virksomheder, som for alvor 
har koblet sig på den nye flyvende tech-bøl-
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luftrum.

Michael Larsen
projektchef, UAS Denmark
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›

Her flyver dronerne i dag

Her kommer dronerne

Industri
Indendørs flyvende droner, der 

autonomt kan foretage opmålinger, 
kvalitetskontrol og lignende, er 
under udvikling flere steder, og 

bl.a. danske Sky-Watch ser store 
muligheder her.

Højspændingsledninger
Det er farligt at flyve en 

helikopter tæt på højspændings-
ledninger og dyrt at afbryde 

ledningen, og derfor er droner 
guld værd for Energinet.dk til 
inspektionsformål. Selskabet 

har brugt droner i to år og er på 
vej fra forsøgsstadiet til 

almindelig drift.

Kommende motorveje
Vejdirektoratet bruger 
dronefotografering til 

opmåling, når der anlægges 
nye veje, hvilket sikrer 

besparelser samt ikke mindst 
mere fleksibilitet end ved 

almindelige fly.

Brand og redning
Beredskabsstyrelsens dronepiloter 

er klar til at rykke ud med 15 
minutters varsel til større brande, 
oversvømmelser og lignende, hvor 
der er behov for hurtigt overblik. 

Blandt andet kan termiske 
kameraer monteret på droner 

bruges til at forudsige udviklingen 
af en brand.

Fiskeriovervågning
NaturErhvervstyrelsen bruger 
droner til at øge fleksibilitet og 

rækkevidde i kampen mod 
ulovlige ruser og andre 

fangstredskaber sat op i danske 
fjorde og vandløb. 

Jernbaner
Opmålinger foretaget af droner er 

en vigtig brik i Banedanmarks 
strategiske projekt ’Fremtidens 

Digitale Jernbane’. Bl.a. er den nye 
bane København-Ringsted projek-

teret i 3D ved hjælp af droner.

Pakkeudbringning
Både Walmart, Amazon og Google 

er i gang med at teste droner, i 
forventning om at myndighederne i 

fremtiden giver tilladelse til at 
bruge dem til udbringning af varer. 
Også danske Janus Friis, der var 

medstifter af Skype, arbejder med 
udbringningsdroner i selskabet 

Starship Technologies, hvor der dog 
er tale om små, kørende robotbude.

Skibsforsyning
Mærsk arbejder med et forsøgspro-

jekt, hvor droner ude af syne 
leverer mindre pakker med 

eksempelvis reservedele til skibe for 
at spare tid og penge.

Fortsæt selv listen
Droneteknologien udvikler sig konstant, 

og dronerne bliver i stigende grad i 
stand til at handle uden menneskelig 
indblanding. Eksperter vurderer, at 
droner i løbet af få år vil udgøre op 
mod 10 pct. af luftfarten i Europa.

Eftersøgning og redning
Droner udstyret med kameraer og 
termisk måleudstyr bruges allerede 
i flere landes katastrofeberedskaber. 
Fremtiden byder bl.a. på droner 

specielt udviklet til at finde 
mennesker i utilgængelige områder. 



—   2 6   —

ge. Virksomheden har siden 2009 udviklet 
en robust droneplatform med tre produk-
ter på markedet og arbejder samtidig med 
at udvikle nye anvendelsesmuligheder for 
teknologien.

"Da vi startede Sky-Watch, skulle man 
lave alting selv og udvikle fra bunden. Men 
nu er nogle af verdens største virksomheder 
som Intel, Sony og IBM begyndt at interes-
sere sig for området. Det betyder, at der kon-
stant bliver udviklet teknologi specifikt til 
droner, og det åbner nye muligheder," siger 
Michael Messerschmidt, der er chefforret-
ningsudvikler i Sky-Watch.

Han understreger, at Sky-Watch især går 
efter at udvikle droner, der opfylder speci-
fikke behov i markedet og dermed distance-
rer sig fra store producenter som kinesiske 
DJI, der pumper masser af easy-to-fly-dro-
ner med indbygget kamera ud i markedet. 
I stedet arbejder Sky-Watch efter en såkaldt 
blue ocean-strategi, hvor unikke og innova-
tive løsninger er i fokus. 

"Mass Market er ikke vores force og skal 
heller ikke være det. Til gengæld kan vi løse 

helt unikke brugerbehov og satse på det blue 
ocean, der åbner sig her," lyder det. 

Flyvende støvekost?
Michael Messerschmidt fremhæver et pro-
jekt med indendørs flyvende droner mål-
rettet industriproduktion. Her er målet, at 
dronen autonomt og fuldt integreret med 
virksomhedens it-systemer kan bruges til 
inspektion af f.eks. vindmøllevinger, hvor 
det er afgørende at afsløre støvkorn og andre 
fremmedlegemer inden støbning.

"Det kan også være inspektion af store 
solcelleanlæg, hvor dronen bliver tilknyt-
tet et alarmsystem, og når alarmen så går, 
flyver dronen selv ud og undersøger, hvad 
der er sket," siger han og understreger, at 
de nævnte produkter ligger et til to år ude i 
fremtiden. 

Allerede nu leverer Sky-Watch droner til 
unikke behov. Det er bl.a. i form af droner 
målrettet overvågning i forbindelse med 
nødhjælp og flygtningelejre, ligesom Sky-
Watch siden 2014 har samarbejdet med den 
amerikanske flyproducent Boeing om ud-
vikling af en drone, der kombinerer rotorer 
med faste vinger.

Ifølge Michael Messerschmidt har Sky-
Watch fordoblet både produktion og salg de 
seneste år, og kurven fortsætter:

"Der er ingen tvivl om, at der er en stor 
fremtid for droner – og for os. Danmark har 
jo aldrig haft infrastrukturen til at produ-
cere store fly, men her kan vi rent faktisk 
byde ind, for droner udgør høj værdi, lav vo-
lumen og store differentieringsmuligheder i 
produkterne," siger han med særlig vægt på 
sidstnævnte.

"For bare et par år siden var det imponeren-
de, at dronerne kunne lette. Næste skridt bli-

ver, at dronerne skal løse problemer selv, uden 
at der er mennesker involveret," siger han.

Droner skal ud af syne
Også i den forbindelse ser både politikere, 
eksperter og brancheorganisationen store 
muligheder. Der er dog en række barrierer, 
der skal overvindes, før der for alvor kom-
mer luft under de små vinger. 

Regeringens dronestrategi indeholder 23 
initiativer fordelt på 6 hovedområder, og der 
er via bl.a. Innovationsfonden afsat 64 mio. kr. 
til universitetsforskning, der skal sikre natio-
nal sammenhæng i indsatsen. Se tekstboks. 

Ifølge branchen er lovgivningen dog den 
største udfordring. Folketinget vedtog i maj 
nye regler for virksomheders brug af droner, 
men her er fokus på sikkerhed frem for ud-
viklingsmuligheder, hvor især kravet om, 
at dronen skal flyves, så operatøren altid 
har direkte udsyn til sin drone – reglen om 
’Visual Line of Sight’ – betyder, at en række 
ellers oplagte muligheder i dag ikke kan ud-
nyttes.

"Der er en række udfordringer, for eksem-
pel i forhold til muligheden for at overflyve 
privat ejendom, samt ikke mindst reglerne 
om ’Line of Sight’, der gør, at fotografering 
og film i dag stadig er de mest oplagte an-
vendelsesområder," siger Michael Larsen fra 
UAS Denmark.

Han advarer mod, at for stram regulering 
risikerer at bremse udviklingen, men glæ-
der sig samtidig over, at der overordnet er 
positivt politisk fokus på problemstillingen.

"Der er uanede muligheder i droner in-
den for alt fra beredskab til landbrug og in-
dustri, og danske virksomheder kan komme 
til at spille en stor rolle i den udvikling, der 
allerede er i fuld gang," siger han   • 

Millioner til droner

En række danske offentlige fonde har siden 2012 investeret samlet mere 
end 90 mio. kr. i forskning og udvikling inden for droneteknologi. Det
gælder blandt andre Innovationsfonden og erhvervsstøtteordningerne
GUDP (landbrug), EUDP (energi og forsyning) og MUDP (miljø).

I september 2016 bevilgede uddannelses- og forskningsministeren endvi-
dere 30 mio. kr. til ny forskningsinfrastruktur for droneteknologi kaldet
’UAS-ability’ forankret på SDU, som hermed har et budget på 64 mio. kr.
til droneforskning. Også på AAU (Drone Research Lab) og på DTU Space 
(Drone Center) er der centre med fokus på droner.

KILDE     ‘Danmarks Dronestrategi’, Regeringen, september 2016.’
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– vind fremtiden
DI’s DIGITALISERINGSINDSATS

Danmark skal være et digitalt fyrtårn.

Vi har en udfordring i dansk økonomi.  
Produktiviteten står i stampe, og mange 
virksomheder mangler medarbejdere. Hvis vi 
ikke gør noget, er det opskriften på vedvarende 
lav vækst. 

Det er virksomhederne, der skaber den vækst, 
vi skal leve af. Sagt på en anden måde: Når 
virksomhederne i Danmark vinder, vinder hele 
Danmark. 

Én af de måder, virksomhederne og hele 
Danmark kan vinde på, er gennem øget  
digitalisering.

En disciplin, vi er ret gode til i Danmark.

Men.

Hvis vi vil fastholde vores digitale førerposition, 
skal vi skifte gear. Det gør de nemlig mange 
andre steder i verden. Og det går hurtigt. 
Derfor skal vi handle nu. Med en målrettet 
indsats kan Danmark erobre den digitale 
fremtid. 

Men hvilken fremtid er det? Det er en fremtid, 
hvor måden, vi arbejder på, uddanner os på, er i 
kontakt med myndighederne på, driver virksom-
hed på – ja, den måde, vi lever på, bliver stærkt 
forandret. Derfor har DI lanceret DI’s Digitalise-
ringsindsats. Sammen med førende erhvervs- 
ledere vil vi fremtidssikre dansk erhvervsliv.

Vi giver blandt andet virksomhederne konkrete 
råd til, hvordan de kan tage de første – eller 
næste – skridt i deres digitale omstilling.

DI’s 10.000 medlemmer skal med i forreste 
digitale bølge, så vi kan gøre Danmark til et 
digitalt fyrtårn.

Det kræver også politisk handling og lederskab. 
Derfor bør regeringen sætte sig for bordenden 
og i samarbejde med alle Folketingets partier 
og dansk erhvervsliv skabe en samlet national 
vision for digitalisering. 

De lande, der vinder det digitale kapløb, vinder 
fremtidens vækst og arbejdspladser. Hvis 
Danmark vinder den digitale fremtid, vinder vi 
alle sammen.

Læs mere om DI’s Digitaliseringsindsats  
på di.dk/digitalisering 

Danmark skal vinde 
DEN DIGITALE FREMTID
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Fynsk dronesucces kræver 
svære beslutninger
UAS Testcenter i Odense fik en flyvende start med både Boeing og Airbus på kundelisten, 

men siden er den internationale interesse for danske dronetest falmet. Potentialet er stadig 

stort, men det kræver politisk vilje og store investeringer at indfri det.

O
dense-lufthavnen HCA Airport 
tilbyder med adgang til tyndt 
befolkede arealer, hangarer 
samt ikke mindst kontant vel-
vilje fra både regering, kom-

muner og virksomheder de perfekte rammer 
for et internationalt anerkendt dronetestcen-
ter. Men en række barrierer risikerer at kvæle 
drømmen, der ellers for alvor blev kickstartet 
sidste år, da både Boeing og Airbus gennem-
førte fynske dronetestflyvninger på UAS Test 
Center Denmark. 

Det forklarer Søren Petersen, medlem af 
UAS Test Centers advisory board og ansvar-
lig for droneteknologien hos virksomheden 
Scandinavian Avionics, som er en af de dan-
ske virksomheder, der har investeret i det 
fynske testcenter.

"Vi forudser, at vi i fremtiden skal teste 
vores teknologi her, og vi ser nogle klare for-
dele i området. Men de maskiner, vi arbejder 
med, er store, og de skal kunne være i luften i 
måske 12-14 timer ad gangen, og derfor er der 
nogle krav, som skal være opfyldt, som ikke 
er det i dag," siger han.

Det gælder først og fremmest, at der må 
skæres ned på den civile luftfart med almin-
delige bemandede fly, som ellers har første-
ret til lufthavnsfaciliteterne. Den alminde-
lige luftfarts førsteret betyder, at der i dag er 
begrænsede muligheder for at gennemføre 
længerevarende dronetest.

"Test af droner bør være den primære ak-
tivitet. Det er også sådan, jeg forstår de poli-
tiske budskaber, og det vil være afgørende, 
hvis vi skal kunne bruge området til vores 
formål," siger Søren Petersen.

Kræver store investeringer
Scandinavian Avionics arbejder lige nu sam-
men med Aarhus Universitet om etablerin-
gen af den såkaldte Villum Research Station i 
Grønland, hvorfra der efter planen skal fore-
tages dronebaserede kortlægninger af Nord-
østgrønland i løbet af de kommende år.

Det arbejde kræver blandt andet særligt 
radarudstyr monteret på droner med 3-4 me-
ters vingefang, og ifølge Søren Petersen skal 

disse testes i løbet af efteråret, forhåbentlig 
på UAS Test Center.

"Men det kan kun ske, hvis vi kan skabe 
rimelige vilkår, ellers må vi gøre det et andet 
sted," siger han.

Indtil videre har regeringen som en del 
af sin dronestrategi nedsat en såkaldt task-
force, der skal udvikle HCA Airport til Dan-
marks første dronelufthavn – dog indtil vide-
re med fortsat mulighed for anden flytrafik. 
Dertil kommer en række forskningsbevillin-
ger målrettet udvikling af droneteknologi, og 
her håber Søren Petersen, at staten vil påtage 
sig et større økonomisk ansvar.

"Der er postet rigtig mange penge i det her, 
men vi mangler lige det sidste, også i form af 
investeringer i forskningsudstyr, vindtunnel-
ler og lignende udviklingsudstyr. Et testcen-
ter kræver mere end en landingsbane, og det 
er dyrt, men det er også yderst interessant i et 
forretningsperspektiv," siger Søren Petersen.

Han understreger, at UAS Test Center 
Denmark har potentiale til at spille en vigtig 

Det  

vigtigste er, at 

Danmark ved at 

satse på det her 

område kommer 

foran, og vi tror på, 

at det kan give os 

nogle muligheder

Søren Petersen
medlem af UAS Test Centers  

advisory board 

UAS Test Center Denmark

Siden 2011 har de kommunale ejere af HCA Airport i Odense arbejdet med
etableringen af et dansk testcenter for droner på lufthavnens område.
Siden har UAS Test Center Denmark i tæt samarbejde med Trafikstyrelsen
udviklet luftrummet over lufthavnen, så det giver mulighed for at teste og
operere droner. 

Målet er at gøre HCA Airport til den førende klynge for droneteknologi i
Europa, og tidligere har blandt andre Boeing og Airbus benyttet centret til 
test af droneteknologi. 

I dag består centret primært af en række danske udviklingsvirksomheder,
ligesom UAS Denmark uddanner droneoperatører på området.

Regeringens nye dronestrategi har udnævnt HCA Airport til ’internationalt
dronecenter’ og omdrejningspunkt for den danske forskning og udvikling 
på området.

Læs mere på www.uas-denmark.dk.
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rolle i udviklingen af en dansk droneindu-
stri. Men det kræver, at der for alvor kommer 
handling bag ønsket om at udvikle området.

"Det vigtigste er, at Danmark ved at satse 
på det her område kommer foran, og vi tror 
på, at det kan give os nogle muligheder. Men 
hvis du vil have en professionel droneindu-
stri, så skal du også have mulighed for at te-
ste helt store droner," siger han.

Projektleder på UAS Test Center Denmark 
Michael Larsen erkender ligeledes, at der er 
et stykke vej til realisering af de mest ambi-
tiøse visioner. Han ser dog klare grunde til 
optimisme. 

"Der foregår en række forskellige ting, 
men aktuelt er det primært en blanding af 
forskning, uddannelse og så en række ud-
viklingsvirksomheder. Samtidig er der stor 
interesse for at udvikle centret, både fra 
branchen og fra politisk side, ligesom drone-
teknologien og branchen i det hele taget har 
store udviklingsmuligheder lige nu," siger 
han.

Kampflyvalg trækker ned
Faciliteterne på testcentret omfatter i dag 
ud over hangarer og mulighed for at indret-
te værksteds- og forskningsfaciliteter også 
kontorlokaler. Samtidig har en række bran-

cheaktører – herunder dronecentret på SDU 
– adresse i lufthavnen.

Da HCA Airport sidste år indgik aftaler 
med de to globale flyproducenter Airbus og 
Boeing, var tonerne anderledes positive. Den 
seneste prøveflyvning i den forbindelse blev 
dog foretaget tilbage i maj 2015, og både Mi-
chael Larsen og Søren Petersen erkender, at 
regeringens beslutning om at fravælge de to 
flyproducenter i processen om nye danske 
kampfly har kølet interessen for et dansk 
testcenter en smule.

"Men den slags bygger jo på relationer, og 
nu kender de (Airbus og Boeing, red.) os, og 
derfor tror jeg også på, at der kommer mere 
ud af det," siger Michael Larsen.

Bred interesse
Og selv om der er markante barrierer, der skal 
overvindes, er forretningspotentialet stort, 
fastslår Søren Petersen og peger på en om-
fattende interesse i droneteknologi – både 
civilt, i forsvaret og i forskningsverdenen, 
hvor projektet med de grønlandske droner er 
forankret. 

Og optimismen deles i Odense Kommune, 
der er hovedejer af HCA Airport. Også selv om 
drømmen om et ægte erhvervseventyr, ifølge 
borgmester Anker Boye (S), kræver vedhol-

denhed. Ikke mindst på baggrund af den køl-
nede interesse hos Boeing og Airbus.

"Det betyder bare, at det er endnu vigti-
gere at vi nu holder farten med satsning på 
forskning, uddannelse og erhvervsliv," siger 
borgmesteren og fortsætter:

"Danmark har som et lille land en mulig-
hed her, som vi skal gribe. Vi har gode erfa-
ringer med robotklyngen, som har udviklet 
sig over mange år. Med dronerne og den ud-
vikling, der spås i markedet, kan det her gå 
endnu stærkere." 

Anker Boye roser regeringen for at støtte 
projektet med beslutningen om at gøre Oden-
se til omdrejningspunkt for dansk dronetek-
nologi. Samtidig erkender han, at den al-
mindelige flytrafik på længere sigt kan blive 
tvunget til at vige for droner. Det opfatter han 
dog ikke som en nødvendighed endnu.

"Indtil videre kan vi sagtens organisere os 
ud af den problemstilling, men det er klart, at 
hvis det her vokser sig så stort, som vi håber, 
så er det dronerne, vi satser på," siger Anker 
Boye.   •

AF MARTIN POUL PEDERSEN
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Hvis HCA Airport skal blive det hotspot for test af droner, som droneindustrien og Odense Kommune håber på, kræver det mere politisk velvilje.
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I N T E R V I E W  —  A N D E R S  H V I D

I takt med at teknologien overtager de analyserende og bedømmende funktioner i samfundet, 

frigøres ressourcer, så vi kan være bedre som mennesker. Fremtidens vindere er dem, der 

forstår at udnytte den mulighed, mener Anders Hvid, CEO for Dare Disrupt. 

Robotter styrker  
vores menneskelighed

D
en gennemsnitlige læge er formentlig nødt til at for-
doble sin arbejdstid, hvis vedkommende for alvor har 
ambitioner om at holde sig opdateret på den nyeste 
viden inden for sit felt. Den samme opgave kan en 
computer klare på mindre end et sekund. Men det gør 

ikke læger i hvide kitler komplet overflødige, når den kunstige intel-
ligens inden for en overskuelig fremtid bliver i stand til at vurdere 
en patients symptomer og stille den rigtige diagnose. 

Det giver i stedet plads til noget andet, mener Anders Hvid, dansk 
ambassadør for Singularity University og CEO hos Dare Disrupt.

"Lægegerningen bliver en anden, fordi jobfunktionen ændrer 
sig. Tilbage står den læge, der har helt styr på patientdialogen og 
kan udvise empati og formidle budskaber i øjenhøjde med hver en-
kelt patient. Så potentielt vil vi se en hel servicesektor, der i takt 
med teknologiens indtog, udvikler sig på den menneskelige side," 
vurderer han.

Så det er altså slut med den fortravlede læge med store bøger i 
lommen, der udstikker en dødsdom over kræftpatienten på vej ud 
ad døren til den næste konference. Potentielt. Men hvad så med de 
mange andre videntunge brancher, der lige nu ryster i bukserne ved 
udsigten til, at rådgivningsrobotterne kommer og tager deres job?

"Vi automatiserer ikke job, vi automatiserer funktioner. Og i 
en fremtid, hvor alle jurister og revisorer med adgang til den rette 
teknologi kan foretage den perfekte analyse og domfældelse over 
min tekst eller mit regnskab, bliver det igen det bedste menneske, 
der vinder; den, der kan hjælpe mig til at forstå og omsætte resul-
taterne til noget anvendeligt for netop mig," forklarer Anders Hvid.

Automatisering frigør ressourcer i et samfund. Og når vi lige 
nu står over for en automatisering af den menneskelige evne til at 
analysere en situation, vurdere et forhold og på baggrund af disse 
informationer træffe den bedste beslutning, er der tale om enorme 
mængder af frigjorte ressourcer. Kunsten bliver at bruge dem på 
noget fornuftigt.

"I det lys giver det ikke mening at have vækst som mål. I den 
digitale tidsalder har vækst ingen grænser, for her er de marginale 
omkostninger nul. Tag eksempelvis borgerbetjeningen på kommu-
nens hjemmeside. Prisen for håndtering af én borger er den sam-
me som for håndteringen af fem millioner. Derfor bør vi have en 
politik, der definerer et mål for os som samfund, der er andet end 
vækst. Vækst er aldrig målet, men derimod midlet til at frigøre res-
sourcer til at gøre noget bedre med sit liv," siger Anders Hvid.

Væk fra hovedløs vækst

Og i en verden, hvor væksten er eksponentiel og uden grænser, bli-
ver vinderne dem, der hurtigst forstår at tilpasse sig de nye vilkår 
og ændrede behov.

"Fremtiden er ikke længere i hænderne på de store industri-

magnater med gigantiske arbejdsstyrker og hjemmemarkeder. Det 
bliver i stigende grad vigtigere at være agil, at have villighed til og 
mulighed for at eksperimentere og være i stand til at omstille hele 
sit samfund til den selvkørende – eller -flyvende – bil, robotprofes-
soren på universitetet eller en helt tredje skelsættende teknologi. 
Og her har vi i Danmark en fantastisk chance for at være med. Vi har 
en helt unik dialog mellem arbejdsmarkedet, erhvervslivet, forsk-
ningsmiljøerne og politikerne, der sætter os i stand til at rykke eks-
tremt hurtigt. Men det kræver naturligvis, at vi anerkender behovet 
for at gøre det og får defineret, hvilke nye mål vi skal sætte os som 
samfund, når det nu ikke længere skal være hovedløs vækst."

Danmarks på mange måder særegne erhvervsliv med en stor un-
derskov af små og mellemstore virksomheder har på samme måde 
gode muligheder for at vokse sig ud af skyggen af de store giganter 
– hvis de vel at mærke i langt højere grad end i dag stiger om bord 
på det digitale eksprestog.

"Vi har altid været dygtige til at se nicher. Og med fremtidens 
teknologier kan nicherne blive endnu mindre, og muligheden for 
at nicheproducere kan blive tilgængelig på måder, vi slet ikke har 
forstået endnu. Læg dertil muligheden for at nå kunder i hele ver-
den med et enkelt tryk på en knap. De af vores virksomheder, der 
formår at bringe deres historiske styrke på hjemmemarkedet i spil i 
hele verden med hjælp fra de nye teknologier, bliver morgendagens 
vindere," siger Anders Hvid.

"Vi ser det ske i Singapore lige nu. I Danmark har vi et langt stør-
re fundament at bygge på – hvis vi altså kan blive enige og finde 
velviljen"   • 

AF ANDERS KANBERG

Anders Hvid.
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KONTAKT:  
LARS DINESEN 
Dansk ansvarlig for Bluemix  
platformen og IBM Bluemix Garage.  
Tlf. 51638485  
Email. Lars.Dinesen@dk.ibm.com 
 

LÆS MERE PÅ 
www.ibm.com/bluemix

Forestil dig en uendelig mængde byggeklodser, 
som du frit kan sætte sammen til dine egen appli-
kationer, så de passer præcis til din virksomheds 
ønsker og behov. Forestil dig så, at de forskellige 
byggeklodser på tværs af traditionelle domæner 
kan tale sammen med din virksomheds egne da-
tabaser eller med alle former for big data lige fra 
Twitter-feeds over Watson til data fra Internet of 
Things. Og forestil dig så endelig, at du er en del 
af et globalt netværk med mulighed for at udveks-
le ideer, produkter og erfaringer med mere end 1 
million andre brugere, der har de samme interes-
ser og udfordringer som dig.

”Det kræver ikke det store at komme i 
gang med at høste frugterne, fordi alle 
virksomheder har masser af data, som 
de som en start kan begynde at bygge 
prototyper ud fra.”

Så har du essensen af IBM’s revolutionerende 
innovationsplatform Bluemix, der gør det muligt 
at bygge, udvikle og drifte applikationer til f.eks. 
web, mobile enheder og big data-analytics i sky-
en. Platformen henvender sig til alle typer virk-
somheder, små såvel som store, der har fokus 
på innovation. Via Bluemix får de adgang til stort 
set hele IBM’s eksisterende softwareportefølje 
inklusive analytics, kognitive løsninger og tilmed 
ultralokale vejrudsigter. 

”Bluemix gør det let for virksomheder at teste nye 
ideer og optimere deres forretning. Her kan star-
ups holde fokus på at lave kreative og innovative 

løsninger, samtidig med at de har adgang til den 
samme computerkraft som deres væsentligt større 
konkurrenter. Og for etablerede virksomheder gi-
ver Bluemix mulighed for at få mere agilitet ind i or-
ganisationen, fordi deres udviklere på få timer kan 
afprøve nye ideer uden de store omkostninger,” 
siger Kim Escherich, IoT innovationsarkitekt i IBM.

Bluemix er IBM’s bud på en innovationsplatform, 
der har potentialet til at transformere virksomhe-
der og hele industrier ved at give dem større ind-
sigt i deres egne data og ved at lade dem bygge 
nye løsninger langt hurtigere og lettere, end det 
har været tilfældet tidligere. Her kan data om le-
verandører, produktion, produkter eller kunder, 
som ved hjælp af analytics-værktøjer og i kombi-
nation med kognitive løsninger og kunstig intelli-
gens, bringes i spil på helt nye måder – til glæde 
for både bundlinje og kunder.

Og det kræver ikke det store at komme i gang med 
at høste frugterne, forklarer Kim Escherich, fordi 
alle virksomheder har masser af data, som de som 
en start kan begynde at bygge prototyper ud fra. 

”kognitive løsninger og kunstig 
intelligens, bringes i spil på helt nye 
måder – til glæde for både bundlinje 
og kunder.”

”I Danmark bryster vi os ofte af, at vi skal leve af   vo-

Bluemix som et sted, hvor man med de nyeste tek-
nologier og software til rådighed har mulighed for 

helt lavpraktisk at lege og eksperimentere sig frem 
til nye løsninger og viden. Samtidig hjælper vi kun-
der til at forstå nye teknologier og muligheder på 
en praktisk måde via IBM Bluemix Garage, som 
er en velafprøvet metode til at udforske, udfordre 
og co-udvikle løsninger på kundernes problemstil-
linger. Mange virksomheder benytter IBM Bluemix 
Garage, som innovationsindspark, en måde at 
skabe agil udvikling på toppen af eksisterende IT 
investeringer og til at få de nyeste teknologier sat i 
perspektiv.” siger han.

LEG DIG TIL EN 
BEDRE BUNDLINJE 
MED IBM BLUEMIX 

IBM Bluemix 

 
virksomheder mulighed for på få timer at 
udforske og eksperimentere sig frem til nye 
indsigter, der kan styrke forretningen.

ANNONCE



WWW.ITB.DK

WWW.DANSKERHVERV.DK 

IT-Branchen er en af Danmarks største brancheorganisationer for IT- og 

Televirksomheder. Foreningen sætter den politiske agenda og tilbyder et

forretningsmuligheder.

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation for 17.000 danske virksomheder. 

Dansk Erhvervs mission er at skabe konkurrencekraft for virksomhederne 

i en globaliseret økonomi, og vi varetager medlemmernes interesser over for 

relevante myndigheder og yder dybdegående rådgivning, der gavner 

virksomhedens bundlinje.

www.digitalisering-danskerhverv.dk/

C
olourbox
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VIRKSOMHED
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