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På vej mod den
fjerde industrielle revolution
Den accelererende teknologiske og digitale udvikling
ændrer i øjeblikket på den måde, som virksomheder
TLBCFSWSEJQÌ TBNUQÌNÌEFO EFOPŬFOUMJHF
sektor løser centrale velfærdsopgaver på. Udviklingen går under navnet ’den fjerde industrielle
revolution’. Ifølge World Economic Forum dækker
begrebet over en kombination af forskellige teknologier, der fører til hidtil usete paradigmeskift i
økonomien, i erhvervslivet, i samfundet og for det
enkelte individ.
Den fjerde industrielle revolution dækker bl.a. over
den hastige udvikling inden for digitalisering, robotteknologi, sensorer, Big data, Internet of Things,
autonome køretøjer, 3D-print, bioteknologi, kunstig
intelligens, materialevidenskab og energilagring.
På Teknologisk Institut arbejder vi med disse teknologier hver dag. Teknologisk Institut er optaget
BGBUmOEFWFKGPSEFEBOTLFWJSLTPNIFEFSJEFO
industrielle opgradering, vi står overfor. Vi er også
optaget af, hvilke udfordringer det giver i forhold til
de erhvervsmæssige rammevilkår og for de initiativer, der sigter på at fremme forskning, innovation,
kompetenceudvikling mv. Derfor giver vi her et
overblik, som vi bygger på både dansk og international litteratur samt på de interview og surveys, vi
løbende laver med danske virksomheder.
Læs her om, hvilke udfordringer og muligheder det
danske erhvervsliv står overfor, om digitaliseringsparathed, om fremtidens job og arbejdsmarked og
om, hvordan de danske virksomheder i dag ser på
den nye digitale virkelighed.

World Economic Forum er
en central stemme i debatten om den fjerde industrielle revolution og var med
til at sætte den på dagsordenen i mange lande gennem grundlæggeren Klaus
Schwabs bog ”The Fourth
Industrial Revolution”.
Teknologisk Institut er den
danske samarbejdspartner
i World Economic Forums
årlige globale konkurrenceevneundersøgelse, som
gennemføres i mere end
140 lande verden over.
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Fokus er her på produktionsvirksomheder. Men
Teknologisk Institut mener i lighed med World Economic Forum, at den fjerde industrielle revolution er
SFMFWBOUGPSBMMFCSBODIFSPHPHTÌGPSEFOPŬFOUMJHF
sektor.
Der vil ske store ændringer i samspillet mellem
menneske og teknologi – ikke blot i selve produktionen, men også i forhold til brugere eller kunder.
Det stiller krav til virksomhederne: Skal forretningen tilpasses eller radikalt nytænkes?
Teknologien åbner op for, at nogle opgaver helt kan
PWFSUBHFTBGUFLOPMPHJ NFOTBOESFLBOSFEFmOF
res for at skabe mere værdi for brugere og kunder.
Men det er i sidste ende et valg, som den enkelte
virksomhed og organisation må tage.
Alt dette stiller nye krav til virksomhederne samt
til medarbejderne og deres kompetencer, og det er
forbundet med både muligheder og udfordringer.
Teknologien bør ikke alene bestemme udviklingen.
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Vi må som virksomheder og samfund foretage nye
strategiske valg, for at omstillingen til digital produktion bliver til gavn for velstand og velfærd.
Denne udvikling inddrager ikke blot produktion af
varer og tjenester, men inkluderer alle – også i privatlivet – illustreret ved en voldsom vækst i antallet af mennesker, der har adgang til internettet, og
ved store mængder af data, der kan give ny indsigt
om både produktion og hverdagsliv.
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Disruption
– hvad er det?
Udviklingen åbner op for nye muligheder og forretningsmodeller, hvor også mindre virksomheder har
mulighed for at få fodfæste på markeder, der ellers
har været domineret af store spillere.
Det kan ske i en proces, hvor etablerede virksomheder anvender eksisterende teknologier til
at honorere sine kunders behov. I processen kan
de etablerede virksomheder komme til at glemme
potentielle nye kunder, som er mindre krævende og
giver et mindre afkast, men som måske kunne nås
rentabelt ved at udnytte de nye teknologier.
Dermed kan nye spillere, som i starten er parat til
at acceptere en lavere fortjeneste pr. enhed, få rum
og fred til at udvikle deres forretning i ’bunden af
markedet’.
Et eksempel på dette er Airbnb, der kom ind i bunden af markedet via en billig digital service, og som
lynhurtigt har bevæget sig op gennem markedet og
udviklet sig til en førende udbyder af værelser eller
lejligheder til fx feriebrug.
Sådanne radikale rystelser i markedet, som kan få
selv store virksomheder til at kollapse, går under
betegnelsen disruption. Denne disruption får også
JOEnZEFMTFQÌPŬFOUMJHFNZOEJHIFEFSPHQÌDJ
vilsamfundet, der møder nye udbydere af produkter
og services, som tilbyder nye måder at løse et givet
problem på.
Der er naturligvis andre måder at udnytte teknologien på til at opnå en konkurrencefordel. Eksempelvis kan virksomheder anvende teknologien til at udvikle nye produkter og serviceydelser, som ligeledes
kan forandre et marked og give den pågældende
virksomhed en stærkere position på markedet.

Disruption – som direkte
oversat betyder ’forstyrrelse’ – henviser især til en
proces, hvor en vare eller
tjenesteydelse kommer ind
på et marked via simple
applikationer og dermed
mOEFSGPEGTUFJwCVOEFOw
af markedet.
Er varen eller tjenesteydelsen bygget på skalerbare
platforme, kan den med tiden bevæge sig op gennem
markedet og efterhånden
fortrænge etablerede konkurrenter. Uber og Airbnb
er velkendte eksempler på
denne disruption.
%FmOJUJPOFGUFS$MBZUPO
Christensen, Professor i
Business Administration på
Harvard University, som var
EFOGSTUFUJMBUEFmOFSF
begrebet.
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Et øjebliksbillede på Danmarks
muligheder og udfordringer
Den fjerde industrielle revolution rejser i en ny
kontekst de ofte diskuterede spørgsmål: ”Hvordan
skal fremstillingen af produkter og serviceydelser
tilrettelægges?” Og ”hvor skal/kan fremstillingen af
QSPEVLUFSPHTFSWJDFZEFMTFSQMBDFSFTHFPHSBmTL w
Svaret på disse spørgsmål vil have konsekvenser
for, hvordan arbejdet organiseres, og for, hvilke krav
der stilles til kompetencer.
Danske virksomheder engagerer sig i en øget digitaliseret styring og organisering af produktionen. Det
åbner op for en anden international arbejdsdeling af
produktionen, hvilket medfører både muligheder og
udfordringer for danske virksomheder. Mulighederne ligger i øget specialisering og nicheproduktion,
og udfordringerne ligger i at fastholde relevansen
i de globale værdikæder, idet disse langt hurtigere
kan opsplittes. I sidste ende er det afgørende for
den danske vækst og konkurrenceevne, at mulighederne i den fjerde industrielle revolution udnyttes.

Og Danmark er digitaliseringsparat. I World Economic Forums ”the Networked Readiness Index” ligger
Danmark nr. 11 i digitaliseringsparathed ud af 143
lande.
Lang dansk tradition for designtænkning
Endvidere har vi i Danmark en lang tradition for
brugerdreven innovation og designtænkning, hvilket
kan være med til at bringe Danmark i front med
at skabe nye banebrydende produkter og serviceydelser. Og det kan være svaret på nogle af de
komplekse udfordringer, som disruptionen medfører
oTPNFLTFNQFMWJTFUNFSFFŬFLUJWUSFTTPVSDFGPS
brug. Fx har ISS for nylig udviklet en mere miljøvenlig rengøringsrobot, som genbruger vandet og
rengøringsmidlerne.
I Danmark kan vi således udnytte vores tradition
for designtænkning, hvor konkrete muligheder og
udfordringer bearbejdes og løses. Men som blandt
andet OECD peger på, vil digitaliseringen sandsynligvis føre til markante ændringer i jobindhold for
mange mennesker. Vi ved blot ikke, hvor hurtigt det
vil ske.

SMV’er digitaliserer kun i begrænset omfang
Mange små og mellemstore virksomheder (SMV’er)
digitaliserer stadig kun i begrænset omfang, selvom
EFSPHTÌQÌUWSTBGCSBODIFSmOEFTGSPOUMCFSFQÌ
digitaliseringsområdet, som både har udviklet digitale forretningskoncepter og har indført systemer
til automatisk dataudveksling mellem forskellige
funktioner i virksomheden.
En udfordring er således at få danske SMV’er til i
højere grad at digitalisere deres produktion.

Kunden og kundens kunde i centrum
Succesfulde danske SMV’er har fokus på at skabe
værdi set fra kundens synspunkt og på at se værdikæden som et hele, og de arbejder med fortløbende
at udvikle og understøtte medarbejdernes kompetencer som en forudsætning for medarbejder- og
brugerdreven innovation. Ligeledes fokuserer de
ofte på medarbejdernes trivsel gennem ansvarliggørelse, involvering og udvikling af medarbejderne,
som udgør en helt central innovationsressource.
Disse SMV’er indgår ofte i udviklingssamarbejder
med kunderne, og de fokuserer på salget til kundens kunde. For at være relevante i den nye digitale
virkelighed må virksomheder indgå i en tæt relation
til kunden for at kunne håndtere behovsafdækning
og servicering, der bygger på en høj grad af videnog datadeling.
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Den fjerde industrielle revolution indvirker også på,
IWPSEBOWSEJTLBCFMTFOLBOmOEFTUFEoCMBGPSEJ
de digitale teknologier åbner op for helt nye skalerCBSFTFSWJDFMTOJOHFS EFSVBGIOHJHUBGHFPHSBm
HJWFSNVMJHIFEGPSBUBSCFKEFnFLTJCFMUPHGPSBU
kapacitetsudvide inden for en overskuelig tid.
Virksomheder samarbejder om produktionen
Værdiskabelse sker oftere og oftere i mere end et
land, og det kan ofte tilskrives den øgede digitalisering. Enhver proces, der kan sættes på algoritmeform, kan i princippet digitaliseres og kan dermed
også lettere produceres hvor som helst.
Endvidere understøtter digitalisering af data og
information, at alle former for information i relation
til en given produktion kan deles.

Samlet åbner det op for en opsplitning og relokation
af forretningsprocesser. Og det tillader, at virksomhederne kan fokusere på deres nøglekompetencer
eller i højere grad kan arbejde sammen om et givet
produkt eller en given service.
Evnen til nyskabelse og transformation
Digitalisering gør det også muligt at nå globale marLFEFSQÌFOPNLPTUOJOHTFŬFLUJWNÌEF)WPSEBO
danske virksomheder kan drage nytte af disse nye
teknologier og innovationsmodeller afhænger af
deres evne til nyskabelse og transformation.
Nedenfor ses nogle bud på, hvorfor nogle virksomheder performer bedre end andre.

De faktorer, som giver vækstvirksomheder succes, er:
•

Ledelsens mindset i vækstorienterede virksomheder er karakteriseret ved at være mere
risikovilligt og forandringsorienteret. En drivkraft er således ledelse, strategi og kompetencer. De bedst performende virksomheder – de såkaldte skjulte helte – formår i langt større
VETUSLOJOHFOEWSJHFWJSLTPNIFEFSBUGPSGMHFnFSFTBNUJEJHFUJMQBTOJOHTTUSBUFHJFS TPN
i prioriteret rækkefølge er driftsoptimering, medarbejderudvikling, markedsudvikling og produktudvikling. Det resulterer i en solid bundlinje på den korte bane, samtidig med at det giver
det økonomiske råderum til at igangsætte tiltag med et mere langsigtet perspektiv.

•

De bedst præsterende virksomheder er også karakteriseret ved tætte kunde- og leverandørudviklende relationer, som bygger på en høj grad af gensidig tillid baseret på et gensidigt
udviklende samspil.

•

I de bedst præsterende virksomheder sker der tillige en ansvarliggørelse af medarbejderne
og en uddelegering af ansvar sideløbende med et fokus på læring og tværfaglighed.

Kilde: En treenighed – der gør en forskel, rapport udarbejdet af Teknologisk Institut og CEVEA,
2016, for LO, FTF og Akademikerne.
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Centrale tendenser
i den digitale virkelighed

Nye teknologier, der muliggør nye
produkter og serviceydelser

%FSWFELBOnFLTJCJMJUFUFOJWSEJLEFOHFT PH

Nye teknologier og applikationer omfatter eksem-

retningsmuligheder for især små og mellemstore

pelvis IT, 3D-print, avancerede robotter og nye

virksomheder.

det kan være med til at skabe nye globale for-

materialer.
Avancerede robotter anvendes oftere og oftere på
For små virksomheder og for iværksættere giver

tværs af sektorer til en bred vifte af opgaver, og

det mulighed for at designe produkter og løsnin-

fremskridtene inden for sensorer gør det i stigen-

ger i tæt samspil med kunderne – uanset deres

de grad muligt at få robotter til at reagere bedre

placering – og for at integrere tjenester i nye

QÌEFSFTPNHJWFMTFS*OEFOGPSBŬBMETTPSUFSJOH

løsninger og til en lavere pris. Det giver selv små

LBOEFUGYIKMQFUJMBUPQEFMFBŬBMEFUJSFOFSF

virksomheder mulighed for at bringe nye produk-

bunker, som bliver mere værd som genbrug. Eller i

ter til globale markeder.

fremtiden kan det hjælpe landmænd til at udpege
de dyr, der er ved at blive syge.

Også en form for spredt produktion, hvor virkTPNIFEFSOFCSVHFSFUOFUWSLBGHFPHSBmTL
spredte produktionsfaciliteter, vinder indpas.
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Internet of Things

starten og i designet af løsningen – blandt an-

En af de vigtigste forbindelser mellem de

det gennem en trusselsanalyse.

fysiske og digitale applikationer er Internet of
5IJOHT IWPSTUBEJHnFSFFOIFEFSLBOLPCMFTQÌ

Det indebærer også, at private virksomheder

internettet. Det ændrer ikke bare på størrelsen

PHPŬFOUMJHFJOTUBOTFSNÌPWFSWFKF IWPSEBO

af internettet, men i lige så høj grad på anven-

fokus kan skifte fra design af konkrete apps

delsesmulighederne.

til hele netværk af produkter og tjenester med
udgangspunkt i brugerens erfaringer og behov –

4FOTPSFSmOEFSWFKUJMBMUGSBCJMFSUJMTVOE

også for datasikkerhed.

hedsrelateret udstyr og til energisektoren.
Det skaber et helt nyt internet, hvor maskiner

En virksomhed, som arbejder målrettet med

kommunikerer med hinanden, udveksler data

dette, er ISS, som servicerer 25.000 bygninger

og muliggør en hidtil uset grad af intelligens og

over hele verden gennem millioner af sensorer

automatik gennem netværket.

og anden Internet of Things-teknologi i alt fra
døre, vinduer, stole og mødelokaler til klima- og

Det kan virksomheder eksempelvis udnytte til

ventilationsanlæg.

at overvåge deres produkter og automatisere
deres service.

ISS vil derefter – i samarbejde med IBM – integrere og analysere data fra disse sensorer og

En virksomhed som Grundfos arbejder fx med

andre enheder. De pågældende data uploades

at monitorere vibrationerne i en pumpe, fordi

til IBM’s Watson cloudplatform, og kognitive

vibrationerne bl.a. kan signalere, om pumpen

computerteknologier vil bruge disse data til at

trænger til service eller er ved at bryde sam-

hjælpe ISS med at optimere deres services og

men.

få en bedre forståelse af, hvordan brugerne
anvender bygninger. Det vil skabe nye mulig-

Lignende tiltag ses i vindmølleindustrien, hvor

heder for innovation og bedre mulighed for

Vestas har brugt data fra eksisterende møller

planlægning.

UJMCMBOEUBOEFUBUmOEFVEBG IWPSEFUWJMWSF
mest optimalt at opstille møller og dermed få

Data om antal mennesker i bygningen kan for

mest muligt ud af en investering.

eksempel sikre, at man kan tilpasse mængden
af mad til antallet af gæster til frokost.

Udviklingen af Internet of Things har især fokus
på sensorteknologi, på tilsluttede enheder og

Sensorer i mødelokaler, stole og borde vil gøre

på konsekvenserne af denne sammenkobling.

det muligt at udnytte konferencefaciliteter

Indsamling og brug af data er et helt centralt

optimalt, og de kan også bruges til at informere

element og har sat et stort fokus på sikkerhed

servicepersonalet om, hvornår der er brug for

for opbevaring og deling af disse data.

nye forfriskninger i et lokale, eller hvornår der
skal gøres rent.

Udfordringen er ikke nødvendigvis helt løst,
men mange eksterne virksomheder arbejder
med at designe sikkerhedsløsninger, der hjælper
virksomheden med at indtænke sikkerhed fra
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Servitization
Internet of Things og Big Data betyder, at virk-

Struers fandt ud af, at den centrale drivkraft

somhederne kan udvikle helt nye forretnings-

for kunderne er forudsigelighed – dvs., hvis en

modeller. Et område, som vokser, er fx serviti-

maskine går ned, hvor lang tid går der så, før

zation, hvor virksomheder udvikler service på

den kan være oppe igen?

baggrund af de data, de opsamler fra kundernes
brug af deres produkter. På baggrund heraf er

Det er med udgangspunkt i den viden, at

det muligt at opdyrke helt nye uudforskede

Struers har udviklet sin produkt-service for-

markeder på tværs af mange forskellige bran-

retningsmodel. Struers tilbyder en lang række

cher.

services, som tilkøbes til virksomhedens produkter – enten som ”enkeltservices” eller som

Et eksempel på servitization i en virksomhed

TFSWJDFQBLLFS EFSmOEFTNFEUSFGPSTLFMMJHF

er Struers A/S, som er totalleverandør af ap-

dækningsgrader. De mest omfattende service-

QBSBUFSPHGPSCSVHTBSUJLMFSUJMNBUFSJBMPHSBmTL

pakker kan tilpasses den enkelte brugers behov.

prøvepræparation af faste materialer. Virksom-

De er målrettet virksomheder, der producerer

heden har udviklet sine servicekoncepter med

døgnet rundt.

udgangspunkt i analyser af, hvad der er vigtigt
for den typiske bruger af Struers maskiner.

I lyset af Struers globale fokus har virksomheden yderligere implementeret en nyudviklet
struktur kaldet ”global service commitment”.
Denne dækker en lang række tekniske services,
der medfølger gratis, når kunder handler hos
Struers.
Virksomhedscasen om Struers A/S kan læses
i en undersøgelse fra 2015 om servitization i
danske virksomheder udført af IRIS Group for
LO.

Smarte maskiner
En beslægtet tendens er de smarte maskiner.
Det centrale element i fremtiden vil være data
og information. Avanceret maskinlæring – altså
at computere kan lære, uden at de eksplicit er
blevet programmeret dertil – er det, der gør
smarte maskiner ”intelligente” ved at muliggøre,
at maskinerne både forstår deres omgivelser og
kan lære af disse.
Avanceret maskinlæring involverer robotter,
autonome køretøjer og virtuelle personlige assistenter.

Den fjerde industrielle revolution - i en dansk kontekst
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Kunstig intelligens
Tæt forbundet med denne diskussion er kunstig
JOUFMMJHFOT TPNFSCMFWFUEFmOFSFUTPNwBL
tiviteter, som har til formål at gøre maskiner
intelligente” (Nilsson, J. N., 2010. The Quest for
"SUJmDJBM*OUFMMJHFODF 
I fremtiden kan kunstig intelligens anvendes til
at komplementere og forstærke arbejdskraftens kompetencer og værdiskabelse og kan
EFSGPSGÌFOEZOBNJTLFŬFLUQÌTBNGVOEFU
Kunstig intelligens bygger på maskinlæring, og
det smarte er, at vi går fra kodning af systemer, til at maskiner lærer gennem eksempler
eller regler, som kan være billeder af en given

Herefter præsenterer den lægen for en række

genstand.

svar, som kunne være relevante, og den giver
FOLPOmEFOTTDPSJOHQÌ NFEIWPSTUPSTJLLFS

Kunstig intelligens er drevet af eksponen-

hed svaret er relevant i den givne kontekst.

tielle stigninger i computerkraft samt af store

Derved kan lægen orientere sig i de forskellige

datamængder. Dette resulterer i nye former

løsninger og på den baggrund stille den endelige

for maskinlæring, der muliggør, at intelligente

diagnose.

robotter og computere kan selvprogrammere og
mOEFPQUJNBMFMTOJOHFS

Der er også eksempler i bl.a. advokatbranchen
og forsikringsbranchen, hvor virksomheder har

Et program som Apples Siri giver et glimt af,

valgt at fuldautomatisere hele job. Og hos en

hvad fremtiden bringer inden for kunstig intel-

virksomhed som Goldman Sachs har man valgt

ligens – såkaldte intelligente assistenter. Men

at udskifte 600 børsmæglere med 200 soft-

også Amazons anbefalinger til forbrugeren på

wareingeniører.

baggrund af tidligere køb og Teslas selvkørende
biler er eksempler på kunstig intelligens.

&UBOEFUFLTFNQFMFSBEWPLBUmSNBFU#BLFS)P
stetler, som i 2016 implementerede den første

Det mest kendte eksempel er måske Watson-

intelligente robot – Ross – som er udviklet

computeren, som i samspil med læger anvendes

TQFDJmLUUJMBEWPLBUCSBODIFO

til at diagnosticere patienter.
Robotten kan scanne tusindvis af dokumenter
Watson fodres med en stor mængde litteratur,

– fx i forbindelse med retssager – og den kan

som lægen ikke har tid til at læse igennem.

forsyne advokaterne med begrundede svar på

Derefter kan lægen stille Watson et spørgsmål,

TQSHTNÌMNFEIFOWJTOJOHUJMMPWQBSBHSBŬFSPH

og Watson foretager en avanceret analyse af

udfaldet af domme i lignende sager. Det kan

spørgsmålet samt en søgning på forskellige

FŬFLUJWJTFSFFOSLLFQSPDFTTFS NFOEFULBO

databaser, den har adgang til.

også betyde, at der i mindre grad bliver brug for
advokatfuldmægtige.
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Danske virksomheder
udfordret af digital virkelighed
,OBQmSFVEBGUJEBOTLFGSFNTUJMMJOHTWJSLTPNIFEFS
BOWFOEFSJLLF*5UJMBUTLBCFEBUBnPXoIWFSLFO
internt i virksomheden eller foran eller bagud i
værdikæden. Det viser en analyse af virksomheder i Danmark, som er gennemført af Teknologisk
Institut i 2016.
'PSWJSLTPNIFEFSNFEFUMJMMFEBUBnPXLBOEFS
være meget at vinde ved at udnytte kraften i computere og netværk rigtigt, og for nogle virksomheder vil det være et spørgsmål om overlevelse, når
konkurrenterne tager fat på digitalisering.
Seks ud af ti danske fremstillingsvirksomheder
udnytter data til at binde virksomhedens forskellige aktiviteter sammen. Men der er stor forskel på,
IWPSPNGBUUFOEFPHGPSNFOUMJHIWPSFŬ FLUJWFEF
digitale styringssystemer er. Det kan fx være fra

lager til produktion, mellem systemerne i produktionen, til salgsafdelingen og helt ud til det solgte
produkt.
Knap en ud af tyve virksomheder kan svare ja til, at
virksomheden anvender data til at binde alle aktiviteter sammen.
Det er naturligvis også et spørgsmål om, i hvor høj
grad digitaliseringen overhovedet vil være relevant
for alle små produktionsvirksomheder. For mindre
virksomheder, der producerer små serier og betjener få kunder, vil den fjerde industrielle revolution
HJWFUWJTJLLFIBWFTÌTUPSJOEnZEFMTFQÌGPSSFU
ningsmodellen. Og dog er det vigtigt at holde sig for
øje – også for små virksomheder – hvilke krav kunderne stiller, og om disse ændrer sig som et resultat
af den fjerde industrielle revolution.

Digitaliseringsstigen: 4 procent er digitale vindere
Ikke-digitale

Digitale begyndere

Digitalt avancerede

Kilde: Teknologisk Institut, maj 2016 for GTS Danmark. Note: N= 455. Resultaterne er repræsentative for danske fremstillingsvirksomheder i størrelsen 35-1000 ansatte.
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Digitaliseringsstigen opsummerer fordelingen mellem ikke-digitale virksomheder, digitale begyndere
og digitalt avancerede virksomheder blandt fremstillingsvirksomheder i Danmark. Som det kan ses,
er størstedelen af virksomhederne ikke-digitale
eller digitale begyndere.
De små virksomheder halter efter
Undersøgelsen fra Teknologisk Institut viser også,
at virksomhedens størrelse har betydning for graden af digitalisering. Jo større virksomhed, desto
større omfang i digitaliseringen og desto større
CSFEEFJEBUBnPXFU
Større virksomheder med over 100 ansatte får i
langt højere grad indtænkt lagerstyring, digitalisering af processer, udnyttelse af salgsdata mv. i
deres forretningsmodel. Mindre virksomheder har
alle mulighed for det samme, men får ikke udnyttet
mulighederne.
En lignende tendens ses i en nylig undersøgelse,
som Teknologisk Institut har gennemført for GTSforeningen.
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)FSBOWFOEFSNFSFFOEUSFVEBGmSFTUPSFQSPEVL
tionsvirksomheder med over 100 ansatte digitale
løsninger, mens det kun er tilfældet for ca. halvdelen af de mindre virksomheder med under 50
ansatte.
Størrelsen har altså en betydning for graden af
digitalisering – en udvikling, der svarer de lande, vi
typisk sammenligner os med.
Der kan være meget at hente – også for de mindre
virksomheder – ved at udnytte teknologien til at
forbinde fremstillingsproces, salg, sourcing og kontakt til kunderne.
%FULBOTLBCFNFSFPNLPTUOJOHTFŬFLUJWFTZTUF
mer og større interaktion med kunder, som derved
oplever større værdi af samarbejdet med den mindre virksomhed.
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Thürmer Tools
– en virksomhed, der satser
kraftigt på digitalisering

Om virksomheden

Virksomheden har igangsat et storstilet projekt

Familievirksomheden Thürmer Tools blev grund-

med at in-source dele af produktionen og har

MBHUIFMUUJMCBHFJ PHmSFHFOFSBUJPOFS

JEFOUJmDFSFUFUOZUNBSLFEWFEBULPNCJOFSF

senere drives virksomheden af Erick Thürmer.

3D-printning af materialet og en efterbehand-

I dag sælger Thürmer en lang række standard-

ling af emnet – og ønsker på den baggrund at

produkter i forskellige dimensioner på deres

øge produktionen i Danmark. Thürmer er de før-

webplatform til danske og udenlandske grossi-

ste i verden til at tage patent på 3D-printning

ster. Derudover tilbyder Thürmer også special-

af gevindværktøjer.

produktion af gevindværktøjer, som konstrueres direkte fra tegning.

Udvikling i dataanvendelse
En af de erkendelser, man gjorde sig, var, at

Da krisen satte ind, blev virksomheden hårdt

kunderne i højere grad skubber deres lagre

ramt. Men Thürmer formåede at overleve efter

længere tilbage i værdikæden til der, hvor

en nærmest mirakuløs turn-around. Størstede-

5IàSNFSCFmOEFSTJHTPNVOEFSMFWFSBOES%FU

MFOBGQSPEVLUJPOFOWBSnZUUFUUJM,JOB PHEFS

betyder med andre ord, at kunderne ikke køber

var lukket ned for produktion af gevindværktøj

Thürmers produkter for at have dem liggende

i Danmark. Det insisterer virksomheden dog

på lager. De køber produkterne, når de får brug

på at lave om på som en del af turn-around-

for dem.

processen.
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Derfor fandt man ud af, at det er altafgørende

Endvidere eksperimenteres der med at videre-

for Thürmer at være synlig og hele tiden til

udvikle en del af forretningen til en slags Spo-

stede, når kunderne har brug for det.

tify for tools forstået på den måde, at Thürmer
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fremadrettet vil lave tegninger til forskellige
”Vi kom til en erkendelse af, at vi i bund og grund

slags gevindværktøj, og at virksomhederne/

ikke sælger gevind. Vi sælger huller. Derfor er det

kunderne så betaler et gebyr for at få adgang til

vigtigt, at vi er til stede, når vores kunder har brug

tegningerne.

for et hul”.
Erick Thürmer, Direktør, Thürmer Tools.

Barrierer og udfordringer
Thürmer var fra start klar over, at den organi-

På den baggrund begyndte Thürmer at anvende

satoriske del var mindst lige så vigtig som den

data til at lære deres kunder bedre at kende ud

teknologiske del i bestræbelserne på at blive

fra mantraet om, at jo tættere man er på sine

mere datadreven.

kunder, jo nemmere har man ved at fastholde
dem. Ved hjælp af Google Analytics – som er et

Det betød først og fremmest, at medarbejderne

værktøj til professionel webanalyse – begyndte

skulle købe idéen om, at det var nødvendigt at

Thürmer at afdække deres kundemålgruppes

arbejde mere dataorienteret. Det har til tider

handlingsmønstre på Google.

været vanskeligt, da det også har betydet
OESFEFBSCFKETHBOHFPHLSBWGPSEFnFTUF

I samme ombæring stod det klart, at tilgænge-

medarbejdere. Dels har man været nødt til at

lighed og leveringstid umiddelbart betyder mere

køre interne kurser og uddannelsesaktivite-

end pris – især for specialprodukter. Det var her,

ter, og dels er der sket en naturlig udskiftning

at idéen opstod til at arbejde målrettet med

af medarbejdere som følge af de omfattende

3D-print af metalemner. Dette lader sig selv-

ændringer.

sagt kun gøre, hvis man som virksomhed har et
datadrevet setup.

Til gengæld var det efter eget udsagn til Thürmers fordel i den henseende, at virksomheden

Når det planlagte produktionsanlæg i Danmark

var millimeter fra at lukke. Det var derfor tyde-

er endeligt på plads, kan Thürmer tilbyde deres

MJHUGPSEFnFTUF BUEFSTLVMMFESBTUJTLFOESJO

kunder 48 timers-levering på specialværktøjer

ger til for at lave en succesfuld turn-around.

fra tegning til levering. På den måde skabes en
NFSFFŬFLUJWPHnFLTJCFMGPSTZOJOHTLEF IWJM

Den største succesfaktor for Thürmer har

ket både øger Thürmers leveringssikkerhed, gør

været at sikre det rigtige mindset på tværs af

EFNNFSFPNLPTUOJOHTFŬFLUJWFPHTBNUJEJH

hele organisationen. Endvidere var Thürmer

bedre i stand til at reagere hurtigere på mar-

aldrig i datamæssig forstand nået til, hvor de er

kedsbevægelser.

i dag, hvis ikke de havde ansat de rigtige folk.
Og Erick Thürmer peger på, at dette er vigtigt

I takt med at Thürmer in-sourcer dele af

GPSEFnFTUFWJSLTPNIFEFS TPNJLLFFSGEU

produktionen, opstår der også en række nye

datadrevne.

dataanvendelsesmuligheder. Man har ambitioner
om i stigende grad at bruge produktionsdata –

Kilde: Teknologisk Institut, case til projektet ’Da-

sammen med kundedata – til produktudvikling

tadrevne produktionsvirksomheder’ under resul-

og til at styrke den service, som kan ydes på de

tatkontrakten Produktion i Danmark: https://www.

enkelte produkter.

teknologisk.dk/thurmer-tools/dataanvendelse-blevWFKFOVEBGmOBOTLSJTFOPHIUUQUWJEBEL
video/15296596/erick-thurmer-spotify-for-tools
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Det fremadrettede fokus
HFULWBMJUFUJGPSNBGIBTUJHIFEPHnFLTJCJMJUFUJ
forhold til kunderne fremhæves som en af de store
gevinster ved at investere i eksempelvis robotløsninger.
Omvendt er muligheden for at tilpasse produkter en
BGEFCBSSJFSFS TPNWJSLTPNIFEFSOFTQFDJmLUTUÌS
over for i forhold til at investere i robotløsninger,
fordi mange danske virksomheder er specialiserede
JUJMQBTTFEFMTOJOHFSPHIBSTWSUWFEBUTFFŬFL
ten af en digital løsning. Det viser interview, som
Teknologisk Institut har gennemført.
7JSLTPNIFEFSNFEFOPŬFOTJWEJHJUBMJTFSJOHTTUSB
tegi oplever tillige, at de digitale investeringer har
øget produktiviteten, sænket omkostningerne og
bidraget til at øge kvaliteten og serviceniveauet
over for kunderne.
Dog er det langt fra alle virksomheder, der tillægger
deres digitale investeringer stor strategisk betydning. Risikoen ved dette er, at den fjerde industrielMFSFWPMVUJPOEFSNFEOPLLBOHJWFFŬFLUJWJUFUTHF
vinster. Men der er ikke et tilstrækkeligt strategisk
fokus på digitalisering som merværdiskabende og
på potentialerne i forbindelse med innovation af
for eksempel produktdesign, forretningsmodel og
services.
Digitalisering som strategi
For at virksomhederne skal få mest muligt ud af
produktivitetsgevinsterne er det i høj grad vigtigt
at se digitalisering som et strategisk fokusområde.
5ZQJTLmOEFTEFSUPUZQFSBGEJHJUBMJTFSJOHTTUSBUF
gier. Den reaktive, hvor investeringer i automation
og digitalisering primært har til formål at reducere
produktionsomkostningerne, og den proaktive, der
ser automation og digitalisering som en central del
af virksomhedens forretningsmodel.

Den sidstnævnte strategi resulterer typisk i en
øget vækst, i jobudvikling samt i en øget satsning
på medarbejderudvikling. Og det har over tid har en
QPTJUJWFŬFLUQÌKPCTLBCFMTF*EFOOFTUSBUFHJLBO
man i høj grad også indtænke den danske tradition
for brugerdreven innovation og designtænkning.
Skab værdi for kunderne gennem
længerevarende relationer
En strategisk tilgang til digitalisering betyder endvidere, at virksomhederne kan anvende digitaliseringen til at skabe værdi for kunderne.
Danske succesfulde SMV’er har fokus på værdiskabelse set fra kundens synspunkt og på at se
værdikæden som ét hele. Disse SMV’er indgår ofte
i udviklingssamarbejder med kunderne og har fokus
på salget til kundens kunde. Dermed har de også
et stort fokus på den enkelte branche og på den
enkelte kunde.
På den korte bane kan erhvervslivet gennem digitaMJTFSJOHHFFŬFLUJWJUFUFOPHEFSWFEPQOÌFOTUSSF
konkurrenceevne gennem billigere produkter og
serviceydelser og færre ansatte.
Men mulighederne for at opnå en international
konkurrencefordel ligger i høj grad i at lancere på
en gang skalerbare, men samtidig tilpassede indlejrede serviceløsninger. Sådanne serviceløsninger kan
udvikles på baggrund af data om kunder og deres
behov, og det vil styrke sandsynligheden for, at
serviceydelsen rammer kundens præferencer.
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&ŬFLUJWJTFSJOHCBTFSFUQÌEJHJUBMJTFSJOHNÌTÌMFEFT
ledsages af digitalt understøttet innovation, hvis
virksomheden vil være i front. Og her kan der også
være mulighed for at skabe jobvækst ved at erobre
nye markeder.
Tillige kan data fra kunderne anvendes til at skabe
nye serviceydelser, som virksomheden kan tilbyde
både sine nuværende og kommende kunder.
Alt i alt rummer den fjerde digitale revolution mange nye muligheder for dansk erhvervsliv, men det er
også tydeligt, at det ikke kommer af sig selv.
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Kontakt
Hvis du vil vide mere om vores
arbejde med den fjerde industrielle
revolution, så kontakt chefkonsulent
Benita Kidmose Rytz via e-mail
bkr@teknologisk.dk eller via telefon
7220 2816.
Du kan også tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev på
analyser@teknologisk.dk, hvis du
løbende vil holdes opdateret.
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