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Velkomst  

 

 

Kort velkomst og introduktion af nye medlemmer af panelet 

Jan Vang bød panelet velkommen og præsenterede uddannelsen og gav en op-

datering på uddannelsens aktuelle udfordringer og styrker. 

Carsten Dittrich præsenterede sig selv som nuværende uddannelsesleder og for-

klarede omkring aftagerpanelets løsrivelse fra P’s aftagerpanel.  

 

Diskussionspunkter 

 

 

1. Status på GMM 

Corona-situationen har sat fokus på supply chains, og der er et godt optag på 

GMM. Der arbejdes intenst med at mindske frafaldet. 

Der er mange studerende, der falder fra i løbet af første studieår, men både sidste 

år og i år er der kommet en mere homogen gruppe, hvilket har resulteret i færre 

konflikter, hvilket tidligere har forårsaget frafald.  

Der skulle være påbegyndt et re-design af uddannelsen i år, men grundet syge-

meldinger og mangel på ressourcer er dette ikke sket endnu. Det er pt. udskudt til 

2021/2022.  

 

 

2. Covid-19s betydning for supply chains; nu og fremover 

Carsten præsenterede forskellige aspekter, der kan inkorporeres yderligere i ud-

dannelsen, f.eks. 

• Regionalization (Back-sourcing etc.) 

• Disruption – resilience – sensing capabilities 

• Risk management & Investment 

Dagsorden 

Emne Aftagerpanelmøde for Global Management and Manufacturing  

 

Dato og tid 15. December kl. 16-17 

Sted  Zoom https://syddanskuni.zoom.us/j/67566240486  

 

 

Inviterede  Karsten Buch Aarøe (Carlsberg), Mikael Kældsø Andreasen (Arla 

Foods), Jens Arvad Johansen (PwC), Martin Grønbæk Lauritsen 

(DynaTeam), Carsten Dittrich (Uddannelsesleder), Jan Vang 

(Sektionsleder), Tom Sterobo (Lektor), Mette Smølz Skau 

(Uddannelseskoordinator) 

 

Afbud fra Tom Sterobo 

Mødeleder  Carsten Dittrich 
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• Simulation 

• Change management 

Paneldeltagerne blev bedt om at give deres input til dette. 

Jens fremhævede gennemsigtighed i den samlede kæde som en vigtig agenda, 

da det skaber robusthed. 

Mikael berettede om rekorder i produktionen i den ene uge og intet salg den næ-

ste. Denne volatile udvikling har kørt hele foråret og har været umulig for fir-

maet (Arla) at gennemskue. Fokus har været på business continuity. Back 

sourcing har fyldt mindre (og kun i forhold til Brexit). 

Panelet blev spurgt, om de mente, at der øget fokus på block chain eller om det 

blot er hype? Jens oplever, at det ofte bliver talt op og fortalte, at PwC’s forsk-

ningsenhed i Zürich ikke beskæftiger sig med andet. Der synes dog at være 

meget hype uden seriøse cases. Block chain er stadig i den nye start, hvorfor 

der er meget få user cases. Mikael fortalte, at man hos Arla starter simpelt i 

Excel uden fælles datastruktur, hvilket gør det umuligt at sammenligne data 

på tværs. Han vurderede, at de var 5-10 år fra block chain.   

Carsten fortalte, at på uddannelsens 2. semester er der et Excel ERP-kursus, og 

at uddannelsen overvejer at lave et decideret analysekursus, hvor de stude-

rende kan simulere effekter af input og output variabler i PowerBI og lignende. 

Uddannelsen er ikke i block chain men den skal have nogle fornyede kompe-

tencer. Jens vurderede, at dette var positivt, da de studerende skal kunne 

PowerBI som minimum og så kunne bygge videre på disse kompetencer via 

valgfag. 

Carsten fortalte, at der ikke ligger en færdig vision eller strategi i forbindelse med 

uddannelsens re-design, men at tanken er at skærpe netværksanalysen og 

gå bort fra produktionsanalysen. Der skal desuden arbejdes endnu mere 

struktureret på case analyses framework. 

 

 

Carsten fortalte endvidere, at uddannelsen ønsker at udvide panelet, evt. med 

robot- og dronefolk. Han appellerede til de aktuelle panelmedlemmer om at 

fortsætte det gode samarbejde med uddannelsens studerende, som har brug 

for projekter og praktiksteder. Han tilbød på uddannelsens vegne at etablere 

kontakter til dygtige studerende, hvis panelmedlemmerne har behov for sup-

ply chain-analyser eller lignende. 

 

Panelmedlemmerne blev bedt om at give feedback på de GMM-studerende, de 

har samarbejdet med indtil videre og give deres vurdering af, om de haft de 

rigtige kompetencer, og om balancen mellem de akademiske dyder og hands-

on erfaringen er god. Karsten mente ikke de skulle være mere akademiske, 

da praktik - det anvendte aspekt er det væsentligste. De skal kunne tilgå pro-

blemer på ”ingeniør-måden”. Han vurderede, at de er dygtige til det, da de 

lærer at strukturere problemløsningerne i uddannelsens projekter.  Mikaels 

erfaring var, at når de GMM-studerende kom ud på Arla, besad de i det store 

hele de rette kompetencer og kunne det, der forventedes af dem, men han 
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anså det for et problem, at de har svært ved at tage beslutninger og ikke vil 

komme med anbefalinger eller sige, hvad deres data fortæller dem. De skal 

være bedre til at tage ansvar og sige, hvad de mener. Jens mente ligeledes, 

at de skal hjælpes til at få retning på deres analyser, så de kan drage anbefa-

linger fra dem og ikke skyde med spredehagl. Det er vigtigt at kunne spore sig 

ind på problemstillingen i første hug og ikke satse for langt og for bredt, som 

de unge studerende har en tendens til. CAF-modellen er god til dette formål, 

uanset om man kan lide den eller ej.  

 

Der blev spurgt ind til, om panelet mente, at uddannelsen har en god balance 

mellem supply chain-fag og produktionsfag. Karsten pointerede, at det er vig-

tigt at få uddannelsen differentieret tydeligt fra P. Jens mente, at P-ingeniø-

rerne ikke kommer til at kunne lave den nødvendige gennemsigtighed både 

down-stream og up-stream, så det er oplagt, at det ligger i GMM-regi. Karsten 

mente, at mere matematik og mindre materialelære ville være hensigtsmæs-

sigt. Det har tidligere været diskuteret, at man ønskede at have matematik A 

som adgangskrav, men det må uddannelsen ikke, så længe den hedder 

GMM. Derfor blev det foreslået, at de kunne lære matematik som en del af 

uddannelsen, da de skal kunne det, når de skal på arbejdsmarkedet. Jens 

pointerede at materialelæren også er vigtig for at kunne udfordre leverandører 

og lignende. Carsten forklarede, at netop dette er udfordringen ved BAS-mo-

dulerne. GMM’erne skal kunne forestå forhandlingerne og få sourcet de rigtige 

ting de rigtige steder fra, hvilket er en svær balance at finde. Procurement er 

en vigtig kompetence for GMM’ere. Jens sagde, at der skal tages stilling til om 

profilen er supply chain eller om det er en hybrid-uddannelse.  

 

 

Uddannelsen undersøger, om den må skifte navn, så den kan afvige de krav, der 

hører med til navnet GMM og få et skarpere fokus på supply chain.  

I forhold til SDG’erne skal fokus ligge på den datadrevne del af sustainability, ikke 

den etiske del af det. Jens foreslog, der laves et forbedrings road map til det, 

så distributionsenhederne kan svine mindre etc. Det er de klassiske ingeniør-

kompetencer, der skal i spil. Det etiske aspekt varetages af cand.merc’ere. 

Der var et ønske om mere fokus på det digitale perspektiv, matematik og den 

datadreven implementering af sustainability i supply chain.  

Karsten talte for, at man skal lave den uddannelse, man tror på, og løsrive sig fra 

hvad GMM i Århus/Herning laver. Det skal dog stadig passe ind i, at de kan 

tage en OM-kandidat efterfølgende.  

 

Carsten fortalte afslutningsvist, at der skal ansættes to nye lektorer til foråret. Af-

tagerpanelets input vil blive taget i betragtning i vurderingen af, hvilke kompe-

tencer de skal besidde. 

 


