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Succesfuld digital transformation i SMV’er 

Forord 
Der sker en række store forandringer i erhvervslivet i disse år. Ikke mindst den hastigt voksende digi-
talisering udfordrer virksomhedsledere og deres forretningsmodeller samt kravene til medarbejdernes 
kompetencer. 

Virksomhedsledere er i vid udstrækning beviste om, at digitalisering indebærer store udfordringer, 
men samtidig også skaber nye muligheder for deres virksomhed. Tallene viser dog, at store dele af de 
små og mellemstore virksomheder (SMV’er) endnu ikke for alvor er kommet i gang med at digitalisere 
deres virksomhed. På den baggrund har partnerkredsen bag analysen sat sig for at undersøge hvordan 
flere SMV’er kan påbegynde en digital rejse og bevæge sig op ad den digitale transformationstrappe. 

Analysen er finansieret af en partnerkreds bestående af Erhvervsstyrelsen, Region Hovedstaden, Re-
gion Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Akademikerne, DTU, 
Guldborgsund kommune, VIBORGEgnens Erhvervsråd og Vejle kommune. Pointer og delanalyser 
er blevet diskuteret undervejs i denne kreds. Ligeledes har der væres afholdt en læringsworkshop samt 
studietur til Berlin. Nærværende analyserapport er udarbejdet af et team bestående af Oxford Research 
og HANNE SHAPIRO Futures. Rapportens indhold og konklusioner er alene analyseteamets.  

Som led i analysen er der udarbejdet talrige case-interviews samt en foranalyse, der samler den eksi-
sterende viden på området. REG LABs fokusanalyse indeholder følgende delprodukter: Delrapport 1 
om succesfuld digital transformation i SMV’er, delrapport 2 om virksomheders kompetencebehov og 
strategier for at sikre de rette kompetencer, et inspirations- og anbefalingskatalog til hvordan offentlige 
aktører kan understøtte det digitale vækstpotentiale i SMV’er med fem cases på succesfulde udenland-
ske initiativer, og endelig et SMV-casekatalog. Herudover er de centrale pointer samlet i en folder. 

Der skal herfra lyde en tak til alle, der har bidraget. Ikke mindst til de mange virksomheder og til 
partnerkredsen, der har investeret tid, penge og engagement i en vigtig, fælles sag.  

 

REG LAB, maj 2018 
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Succesfuld digital transformation i SMV’er 

Introduktion  
Casesamlingen indeholder 17 eksempler på ’tidligere analoge’ SMV’er, som på forskellige niveauer har 
haft succes med at digitalisere hele eller dele af deres forretningsprocesser, produkter og/eller services. 
Det er SMV’er, som ikke er digitale ’frontrunners’ eller såkaldte ’born digitals’ – det vil sige, at det er 
virksomheder, der fra deres etablering ikke har været deciderede digitale virksomheder. For virksom-
hederne er digitaliseringen derfor en omstillings- og transformationsproces. De 17 virksomhedscases 
illustrerer på forskellig vis succesfulde ’digitaliseringsrejser’, herunder hvad virksomhederne konkret 
har digitaliseret, hvilke løsninger og til hvilke formål, hvad der fik dem i gang, kritiske faktorer under-
vejs i processen, ændrede kompetencebehov samt resultater og fremadrettede perspektiver.  

Trods forskellige ’rejser’, brancher, størrelser og geografier er der en række kendetegn, som går igen 
på tværs af de virksomheder, som har oplevet succes med digitalisering, og som andre SMV’er kan 
lære af: 

• Et udviklingsorienteret mindset i ledelsen og basal viden om digitalisering er helt afgørende 
for at komme i gang og få succes med digitalisering. 

• Fremsynethed og digitalisering i en investeringsoptik fremfor en klar gennemregnet business 
case og udelukkende at se digitalisering som en omkostning. 

• En pragmatisk ’skridt for skridt’ tilgang til digitalisering og brug af digitale testede og gennem-
prøvede standardløsninger på de ’første trin’ på den ’digitale rejse’. 

• Løbende fokus på opkvalificering af organisation og kompetencer i takt med, at det bliver 
nødvendigt.  

• De initiale succesoplevelserne med digitalisering giver momentum, og har virksomhederne 
først oplevet værdien af at digitalisere, så fortsætter de. 

• Tidlig digitalisering af kerneprocesser kickstarter den digitale transformation, dvs.  når virk-
somhederne implementerer digitale løsninger til at understøtte gennemførslen af de mest vær-
difulde arbejdsopgaver i virksomhederne. 

Formålet med casesamlingen er at vise en række gode eksempler på succesfuld digital omstilling. Dels 
til inspiration for andre SMV’er, dels kan de 17 virksomhedscases sammen med analysens øvrige rap-
porter bidrage til at øge vidensniveauet i erhvervsfremmesystemet om digital transformation i SMV’er. 

Casene er udvalgt blandt i alt 40 interviewede virksomheder. De 40 virksomheder er primært identifi-
ceret og udvalgt på baggrund af anbefalinger fra de regionale væksthuse og andre erhvervsfremmeak-
tører, som fra deres tidligere arbejde har fået kendskab til virksomhedernes succes med digitalisering 
på forskellige niveauer. De 17 casevirksomheder er udvalgt blandt de 40, da de efter vores vurdering 
alle er virksomheder, der på forskellige niveauer er lykkes med at digitalisere og har oplevet succes 
hermed, og som samtidig viser en diversitet i forhold brancher, geografi, tilgange og ’digitaliserings-
rejser’. 

God læselyst!  
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Succesfuld digital transformation i SMV’er 

Case 1 – Altan.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
Altan.dk er en håndværks- og servicevirksomhed specialiseret i opsætning af altaner og i mindre grad 
elevatorer på eksisterende bygninger. De fremstiller ikke selv altanerne, men håndterer alt fra projek-
tering, byggetilladelser, klargøring og opsætning. I hele dette lange forløb spiller IT-systemerne en 
vigtig rolle som det, der binder virksomheden og produktet effektivt sammen fra salgsafdeling til 
montørens digitale skurvogn. Virksomheden har ca. 40 administrativt ansatte i hovedkontoret tæt ved 
Sorø, mens resten er montører rundt omkring i landet. Desuden har de showrooms i København og 
Århus. 

DE DIGITALE LØSNINGER  
For at optimere virksomhedens arbejdsprocesser har Altan.dk løbende digitaliseret deres forretning. 
Som virksomhedens hidtil vigtigste digitaliseringstiltag har Altan.dk indført et digitalt intranetsystem, 
der, ved at integrere virksomhedens forskellige dele fra salg, bogholderi, leverancer mm., udgør nerven 
i virksomheden og binder den sammen på kryds og tværs. Derudover har virksomheden bl.a. indført 
digitale skurvogne, således at deres montører rundt i landet altid har adgang til nyeste tegninger og 
information om sager fra hovedkvarteret. Hertil har Altan.dk oprettet et såkaldt Altan-Akademi, hvor 
montørerne uddannes om arbejdsgange via e-læringsmoduler. 

Profil 

• Branche: Byggeri 

• Geografi: Region Sjælland 

• Ansatte: 160 

• Ejerforhold: Familieejet 
 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen: Digitaliserede og automatiserede kerneprocesser 

• De digitale løsninger: Digitalisering af kerneprocesser via et integreret intranet, der støt-
ter den samlede servicepakke Altan.dk leverer, digitale skurvogne og e-læringsmoduler 
til opkvalificering 

• Hvad fik sat dem i gang: Et ønske om at forbedre økonomistyringen 

• Kritiske faktorer undervejs: Sparring og trinvis integration af processer. 
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Succesfuld digital transformation i SMV’er 

VIRKSOMHEDENS DIGITALE TRANSFORMATION 
Altan.dk blev stiftet i 2006 og er en udskilning af altanekspertisen fra det tidligere Ringsted Byg-
ningsenterprise, som ved samme lejlighed blev solgt fra. Forretningsmæssigt fokuserer Altan.dk på 
opsætning af altaner på eksisterende bygninger. Som navnet antyder, var det ikke længere det lokale 
marked, man fokuserede på, men på altanbyggerier i de 
største danske byer. Den digitale transformation er sket 
løbende, men med implementeringen af det nye intra-
net er der sket et kvalitativt skifte. Mange af Altan.dk’s 
processer har således i længere tid været digitale (såsom 
arkitekttegninger, ingeniørberegninger, prisoverslag, 
bogholderi, korrespondancer), men først med den se-
neste nye avancerede intranetløsning er disse processer 
blevet bundet sammen i ét system helt fra salgsafdeling, 
bogholderi og arkitekter til ingeniører og montører. 
Tidligere blev tilbud f.eks. lavet i Excel, regnskaber i et 
andet program, mens fælles filmapper og manuelle 
overførsler bandt det hele sammen. Det krævede et 
enormt overblik over prisudviklingen og omkostnin-
gerne.  

Med indførelsen af intranetsystemet kan virksomhedens systemer nu tale sammen og administrationen 
er blevet papirløs og mere effektiv. Dette er vigtigt, da hovedproduktet i sig selv består af mange dele, 
nemlig at bistå kunderne med at vælge, projektere, søge om tilladelser og opsætte altaner. Selve intra-
nettet er baseret på et standardsystem, som er videreudviklet i samarbejde med en lokal leverandør. 
På intranettet kan ansatte se de seneste ordrer og afgivne tilbud samt tilgå alle sager. Under de enkelte 
sager er der adgang til mailkorrespondancer, tilbud, kontrakter, kontaktpersoner, bestillinger, noter, 
materialer, leverancer, produktion med videre. Som noget væsentligt er tilbudsberegneren integreret i 
systemet, så ændringer det ene sted automatisk opdateres de andre steder. Løsningen binder virksom-
hedens mange processer effektivt sammen og er med til at kvalitetssikre arbejdet, samtidig med at en 
række arbejdsgange er blevet automatiseret. Det gør, at man nemt kan følge, hvor langt sagerne er i 
processen samt få overblik over økonomi og dækningsgrad. Det er dermed en digital rejse fra enkelte 
programmer til ét integreret system. Ikke bare sparer man således tid, når sagerne skal findes frem, alle 
i virksomheden har automatisk den nyeste information tilgængelig, hvilket også er en væsentlig kvali-
tetssikring. 

Endvidere har digitaliseringen også været en praktisk hjælp til montørerne, der via digitale skurvogne 
hele tiden har adgang til de nyeste tegninger. Altan.dk var i 2009 med i udviklingsprojektet ”den digi-
tale skurvogn” i samarbejde med Dansk Byggeri. Projektet havde til formål at indrette skurvogne med 
bærbar computer, kamera og printer således, at nye tegninger kan printes, dokumentation kan lagres, 
og man hele tiden er i ”sync” med den data, der er i hovedkvarteret. Sker der noget uventet i løbet af 
dagen, kan montøren hurtigt finde informationer omkring kontaktpersoner og eventuelt sende en mail 
til alle i f.eks. ejerforeningen. Hermed sikres en hurtig og præcis kommunikation mellem virksomhed 
og kunder uden, at en byggeleder skal involveres. 

Altan.dk’s digitale transformation 
 
Trin 1: Oprettelse af ekstern server til lagring af 
alle dokumenter online  

Trin 2: Indførelse af digitale skurvogne 

Trin 3: Udvikling af online Altan-Akademi, hvor 
montører uddannes via e-læringsmoduler 

Trin 4: Indførelse af intranetsystem, hvor alle 
virksomhedens sager, kommunikation, øko-
nomi, tilbudsberegner mv. er integreret. 
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Succesfuld digital transformation i SMV’er 

Hertil har virksomheden oprettet et Altan-Akademi, hvor montørerne via e-læringsmoduler bliver 
indført i de standarder, arbejdsgange og regler, som de skal følge i opsætningen af altanerne. Akade-
miet kan også bruges som et opslagsværk undervejs i arbejdet og samlet giver det montørerne adgang 
til al nødvendig viden og fungerer som vigtig forberedelse til arbejdet og som indføring i de nødven-
dige standarder og kvalitetssikringsmekanismer. De digitale skurvogne og akademiet er med til at un-
derstøtte en forretningsmodel, hvor montørerne efter den interne oplæring fungerer som en art selv-
stændige under Altan.dk’s salg og projektering, samtidig med at de er fritaget fra flere af den selvstæn-
diges administrative byrder såsom fakturering og regnskab. 

KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN 
Det afgørende i digitaliseringen har for Altan.dk været at få integreret så mange delprocesser som 
muligt i det samme system. Her har man nydt godt af samarbejdet med en lokal IT-leverandør, som i 
forvejen stod for vedligehold af deres IT-udstyr. Udviklingen af det integrerede intranetsystem er ba-
seret på en tæt dialog om muligheder og ønsker, da 
det ifølge direktør i Altan.dk, Casper Knudsen, ikke 
er muligt at opstille et præcist målbillede på egen 
hånd. Sparring er derfor vigtig og IT-leverandøren 
var med til at komme med ideer til, hvordan en digital 
løsning kunne se ud. Formålet med den seneste digi-
taliseringsproces var således hovedsageligt at inte-
grere prisudregning og økonomistyring, men det blev 
startskuddet for intranettet som platform for de andre 
processer.  

Derudover har digitaliseringen været drevet af ledelsens interesse og ambition om at udvikle effektive 
arbejdsgange og systemer. Dermed har det ikke været ydre pres fra kunder eller konkurrenter, som 
har været igangsætter, selvom at digitaliseringen skal være med til at sikre den kvalitet, som Altan.dk 
gerne vil være markedsførende på.  

ÆNDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Hos Altan.dk har det ikke været oplevelsen, at digitaliseringen har medført store ændringer i kompe-
tencebehovene. Da mange af processerne allerede var digitale, har den øgede integration blot gjort 
hverdagen lettere for mange af de administrativt ansatte. Erfaringen er, at så længe de nye løsninger 
kommer trinvis og i bund og grund gør arbejdet lettere 
for medarbejderne, så er der ikke den store kompeten-
cemæssige udfordring. Den største udfordring har været 
for montørerne, som i deres nye digitale skurvogne nu 
skal håndtere en bærbar computer. Men også her har 
det været en overkommelig opgave, og mange, selv de 
ældre montører, er vant til at håndtere en smartphone 
eller computer hjemmefra. Altan.dk’s oplevelse er, at en 
forudsætning for succesfuld implementering af nye di-
gitale løsninger er at sikre høj brugervenlighed. Samtidig 
screenes alle nye ansatte for grundlæggende digitale 

Afgørende faktorer i transformationen 
 
Initialt: 
• Behov for at integrere kerneprocesser og 

optimere økonomistyring 
 
Undervejs: 
• Forankring i ledelsen og godt samarbejde 

med leverandør. 

 

  

Ændrede kompetencebehov 

Virksomheden har i mindre grad oplevet æn-
drede kompetencebehov i digitaliseringspro-
cessen. 

• Digitaliseringen har betydet, at også 
montører i dag skal have grundlæg-
gende it-kompetencer ift. at håndtere en 
bærbar computer. 
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Succesfuld digital transformation i SMV’er 

kompetencer i forbindelse med ansættelsessamtaler, da disse er en forudsætning for at indgå i virk-
somheden, som den ser ud i dag. Konkret har det dog været nok med leverandørkurser og sidemands-
oplæring for at få løftet medarbejdernes kompetencer til de nye digitale arbejdskrav.  

RESULTATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 
Intranettet er blevet nerven i hele virksomheden og har skabt et betydeligt styrket overblik over virk-
somhedens arbejdsprocesser. Det er her salg og produktion bindes effektivt sammen, hvilket har været 
med til at kvalitetssikre og øge produktiviteten. Digitaliseringen har primært været med til at under-
bygge den vækst, virksomheden har oplevet i omsætning de senere år. På denne baggrund er virksom-
heden også for nylig gået ind på det svenske marked.  

Kodeordet har været integration af systemer og derfor er det næste trin for Altan.dk også endnu mere 
integration og blandt andet kigger man mod at integrere kunder i et extranet. Det kræver en systema-
tisk viden om, hvad kunderne ønsker at få adgang til samt en endnu bedre disciplin i deres egne input 
og opdateringer. Potentialet er en massiv besparelse på tid med kunder i telefonrøret samt en bedre 
kundeoplevelse. 

Et andet vigtigt punkt, som virksomheden kigger mod, er yderligere integration af egne systemer og 
leverandørerne, således at tegninger i Altan.dk’s system automatisk kan omsættes til design og plukli-
ster i leverandørernes systemer. Det vil lette arbejdsprocesser samt minimere andelen af menneskelige 
fejl.  
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Succesfuld digital transformation i SMV’er 

Case 2 – BJERG Arkitektur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
BJERG Arkitektur er i den danske arkitektbranche en mellemstor arkitektvirksomhed, som blev 
grundlagt i 1987 i Hjørring. Virksomheden har udover arkitektfaglig ekspertise også kompetencer in-
den for bygningskonstruktion og udfører bygherrerådgivning og totalrådgivning. Virksomheden har 
speciale i bæredygtigt byggeri og en stor andel af deres projekter er energirenoveringer og passivhus-
byggerier. De har i dag hovedkontor i Hjørring og afdelinger i Aalborg, København, Oslo og War-
szawa. 

DE DIGITALE LØSNINGER 
BJERG Arkitektur anvender IT og digitale løsninger til at understøtte diverse arbejdsprocesser inden 
for både produktionen – dvs. 3D skitsering, udvikling og projektering af byggeri – administration, 
kommunikation, PR, markedsføring og rekruttering samt deling og lagring af data. Alle virksomhedens 
medarbejdere arbejder i Autodesk Revit Building (3D objektorienteret software) til skitsering, udvik-
ling og projektering og dermed arbejdes ud fra en Building Information Modeling (BIM) proces, hvor 
man danner og kan styre digitale repræsentationer af steders og bygningers fysiske og funktionelle 
karakteristika. Arkitekterne anvender desuden Adobe Creative Cloud software (Photoshop, InDesign, 
Illustrator) i forbindelse med udarbejdelse af renderinger og andet grafisk materiale Administration 

Profil 

• Branche: Rådgivning (arkitektvirksomhed) 

• Geografi: Region Nordjylland 

• Ansatte: 35 

• Ejerforhold: Stifter er direktør og bestyrelsesmedlem (Aktieselskab) 
 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen: Digitalisering af produktion, administration, kommunika-
tion og deling af dokumenter, markedsføring og rekruttering 

• De digitale løsninger: Digitalisering af produktion via Autodesk Revit Building og Adobe 
Creative Cloud software, administration via ERP-systemet Autopilot, kommunikation via 
FaceTime og Skype, digital PR, markedsføring og rekruttering via egen hjemmeside, Lin-
kedIn, Instagram og Facebook samt deling og lagring af data via fx IBinder og ekstern 
cloudløsning med tilknyttet IT-sikkerhed 

• Hvad fik sat dem i gang: Ejerlederens nysgerrighed på digitale løsninger 

• Kritiske faktorer undervejs: En udviklingsorienteret ejerleder samt IT-kyndige medarbej-
dere har fra starten af 1990’erne betydet, at virksomheden løbende har tænkt i digitale 
løsninger samt lovkrav i 2007 til anvendelse af IKT. 
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Succesfuld digital transformation i SMV’er 

såsom timeregnskaber, regnskab, planlægning, mv. foregår ligeledes digitalt via ERP-systemet (Enter-
prise Resource Planning) AutoPilot. En stor del af den interne kommunikation fx møder, men også 
kommunikation med eksterne parter foregår i stigende grad via FaceTime og Skype. Næsten alt PR, 
markedsføring og rekruttering foregår i dag ligeledes digitalt via egen hjemmeside, LinkedIn, Insta-
gram og Facebook. Derudover foregår deling af diverse dokumenter fx tegninger og referater relateret 
til et konkret byggeprojekt også digitalt på fx IBinder, der er en cloudløsning, hvor alle involverede 
parter på et konkret byggeprojekt kan tilgå og løbende hente diverse dokumenter ned. Sidst men ikke 
mindst er alle virksomhedens data lagret på eksterne servere (cloudløsning) med tilknyttet IT-sikker-
hed således, at max. én dags produktion kan gå tabt. 

BJERG ARKITEKTURS DIGITALE TRANSFORMATION 
Virksomheden investerede tilbage i 1992 i fem com-
putere med softwareprogrammet Autodesk Auto-
CAD til at lave 2D digitale tegninger. I 1993 ansatte 
de så ham, Søren Bülow Nissen, der havde solgt dem 
computerne med AutoCAD installeret på. Virksom-
heden har siden da løbende afsøgt markedet for IT 
og digitale løsninger til at understøtte forskellige dele 
af deres forretning.  

De fem ’oprindelige’ computere er selvsagt blevet 
udskiftet af flere omgange – de anvender i dag pri-
mært Apple’s Mac – og det samme er softwaren til 
skitsering, udvikling og projektering. Opdatering af 
hardware og software til at understøtte tegnestuens 
kerneprocesser har været og er fortsat afgørende for 
at kunne levere skræddersyede produkter og services 
inden for skitsering, udvikling og projektering af byg-
geri af højeste kvalitet. 

Næste trin i virksomhedens digitaliseringsproces, 
som ligeledes blev foretaget i 1990’erne, var indkøb 
af digitale løsninger til at understøtte de administra-
tive processer såsom til at lave timeregnskaber, regn-
skab, planlægning, mv. 

Senere er virksomheden begyndt at anvende Skype 
og FaceTime til både intern og ekstern kommunika-
tion og som supplement til fysiske møder, e-mails og telefonsamtaler, hvilket bl.a. har betydet mindre 
rejseaktivitet mellem virksomhedens forskellige kontorer og til møder med kunder og partnere. Det 
har ført til både bedre og mere effektiv kommunikation – om end fysiske møder, ifølge Kjeld, ikke 
kan og bør erstattes fuldt ud.  

Virksomheden har i mange år haft egen hjemmeside, men det er først i de senere år, at virksomheden 
for alvor har fokuseret på at anvende forskellige digitale platforme til PR, markedsføring og 

BJERG Arkitektur’s digitale transformation 
Virksomheden har gradvist investeret og imple-
menteret digitale løsninger på flere fronter. Fo-
kus har først og fremmest været på at under-
støtte de interne kerneprocesser (skitsering, ud-
vikling og projektering af byggeri) for at kunne 
levere værdi for kunderne, men også på at ar-
bejde mere effektivt. 

Trin 1: Digitalisering af produktionen via PC’er og 
software til 2D/3D skitsering, udvikling og pro-
jektering, der løbende er blevet opdateret og 
udskiftet 

Trin 2: Digitalisering af administration via ERP-
systemmet AutoPilot 

Trin 3: Digitale løsninger til kommunikation via 
Skype og FaceTime 

Trin 4: Digital PR, markedsføring og rekruttering 
via sociale medier og ny hjemmeside med bl.a. 
interaktive projektreferencer 

Trin 5: Digitalisering af deling og lagring af data 
via fx IBinder og ekstern cloudløsning med til-
knyttet IT-sikkerhed. 
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rekruttering. De arbejder i dag mere strategisk med digital PR og kommunikation på diverse sociale 
medier såsom LinkedIn og på deres nye hjemmeside, der bl.a. indeholder interaktive referencer på 
tidligere projekter. 

Tidligere delte og lagrede virksomheden tegninger, referater, mv. som fysiske papirer i mapper. Det 
foregår i dag digitalt via fx IBinder og en ekstern cloudløsning med tilknyttet IT-sikkerhed. 

Virksomheden har således løbende investeret og implementeret forskellige IT og digitale løsninger på 
flere fronter. Fokus har først og fremmest været på at understøtte de interne kerneprocesser for at 
kunne levere værdi for kunderne, men mere effektive arbejdsprocesser har også været et mål med 
indkøb og implementering af IT og digitale løsninger til forskellige formål. 

KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN 
Kjeld har siddet i IT-udvalget i Arkitektforeningen, mens han sad i bestyrelsen for foreningen i otte 
år. Pladsen i IT-udvalget er et godt udtryk for, at IT og digitale løsninger i mange år har været et 
centralt opmærksomhedspunkt i BJERG Arkitektur på øverste ledelsesniveau. En primær driver for 
virksomhedens digitaliseringsproces har da også været netop Kjeld, der er en nysgerrig og udviklings-
orienteret ejerleder med blik for mulighederne forbundet med IT og digitale løsninger.  
 

IT-kyndige medarbejdere i virksomheden har fra star-
ten af 1990’erne også været en kritisk faktor for, at de 
løbende tænker og har tænkt i IT og digitale løsninger 
til at optimere og forbedre diverse arbejdsprocesser 
inden for både produktion (tegning), administration, 
intern og ekstern kommunikation, deling og lagring af 
filer, markedsføring, mv. 

Når selve implementeringen af et nyt IT-system eller 
digital løsning skal opstartes har to ting været afgø-
rende for Kjeld. For det første tilknytter de altid en 
tovholder på implementeringen af et nyt IT-system 
eller digital løsning i virksomheden. Ved at knytte en 
tovholder på implementeringsprocessen, der har an-
svar for bl.a. kontakten til leverandøren, kommunika-
tionen til medarbejdere og udbredelse af brugen af 
den konkrete digitale løsning, øges sandsynligheden 
for den digitale løsninger ’lander’ i organisationen og 
bliver anvendt og dermed skaber værdi. For det andet 
er det vigtigt at få medarbejderne involveret, da det i 
sidste ende er dem, som skal arbejde med den kon-
krete digitale løsning i praksis. Det gør de bl.a. ved, at 

nye idéer til IT-systemer og digitale løsninger præsenteres og drøftes med medarbejderne, inden de 
foretager en investering. Har medarbejderne været med til at tage en beslutning om en investering, så 
tager de typisk også større ejerskab. 

Afgørende faktorer i transformationen 
 
Initialt: 
• En ejerleder med et nysgerrigt mindset, der 

havde modet til at investere i IT at tegne di-
gitalt 

Undervejs: 
• En udviklingsorienteret ejerleder og IT-kyn-

dige medarbejdere har været den primært 
driver i virksomhedens digitale transforma-
tion 

• Tovholdere på implementering af ny IT og 
digitale løsninger og inddragelse af medar-
bejdere 

• Lovkrav i 2007 til anvendelse af IKT (Be-
kendtgørelse om anvendelse af informati-
ons- og kommunikationsteknologi i alment 
byggeri vedr. alle statslige byggeprojekter 
på over 5 mio. DKK.) 

• Inspiration udefra via deltagelse i talrige 
netværk. 
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I 2007 blev der indført et lovkrav om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) 
i alment byggeri vedr. alle statslige byggeprojekter på over 5 mio. DKK. Virksomheden var allerede 
begyndt at arbejde i Revit nogle år forinden, men lovkravet satte en tyk streg under, at alle medarbej-
dere fremadrettet skulle arbejde i netop Revit, som egner sig til at udføre BIM. 

Inspiration udefra er en anden afgørende faktor for virksomhedens digitale omstilling. Virksomhedens 
ledere og medarbejdere er involveret i en lang række netværk og organisationer såsom Arkitektfor-
eningens IT-gruppe, BIM Aalborg, Danske Arkitektvirksomheders netværk for IT-ansvarlige og 
UCN-uddannelsesudvalget, hvorfra de henter inspiration og læring om bl.a. nye digitale værktøjer og 
kurser af relevans for virksomheden. 

ÆNDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Allerede tilbage i 1993 valgte Kjeld at ansætte en IT-kyndig medarbejder for at sikre, at de havde de 
nødvendige kompetencer in-house til at vedligeholde de fem nyindkøbte computere, hvorpå de arbej-
dede i AutoCad. Siden da har virksomheden til alle 
tider haft minimum én IT-kyndig medarbejder an-
sat for at sikre, at de har de nødvendige kompeten-
cer. Det har bl.a. været væsentligt, når de afsøgte 
markedet for nye digitale løsninger til et konkret 
behov, til at finde og udvælge den specifikke løs-
ning og leverandør, til at stille de rette krav til en 
ekstern leverandør samt til at sikre en så gnidnings-
fri implementering som muligt i virksomheden. 

Kombinationen af ledere og medarbejdere med 
fag-faglig viden inden for arkitektur og bygnings-
konstruktion og IT-kyndige nøglemedarbejdere 
med ’antennerne ude’ har løbende vist sig som en 
forudsætning for at vælge og skrive kontrakt med 
de rette leverandører af de rette IT-systemer og di-
gitale løsninger. I dag leaser virksomheden en 
række IT-systemer og digitale løsninger fra eks-
terne leverandører såsom IBinder og Adobe Crea-
tive Cloud frem for at købe, da programmerne hur-
tigt udskiftes og det dermed kan vise sig dyrt at 
købe. De samarbejder desuden med en ekstern 
virksomhed om en cloudløsning til lagring af virksomhedens filer, der også hjælper med virksomhe-
dens IT-sikkerhed.  

For at kunne arbejde hos BJERG Arkitektur skal den fag-faglige viden være på plads, og det er sam-
tidig vigtigt, at medarbejderne har en grundlæggende forståelse for digitalisering og er omstillingspa-
rate, når ny IT og digitale løsninger skal implementeres i organisationen. Konkret stiller virksomheden 
krav til medarbejdernes fag-faglige viden om arkitektur, bygningskonstruktion, materialer, bæredygtigt 
byggeri, energirenovering og passivhuse. Virksomheden stiller både høje krav til nyansattes kompe-
tencer, fx at de kan arbejde i Revit, men sørger også løbende for efteruddannelse og intern oplæring. 

Ændrede kompetencebehov 
Virksomhedens inkrementelle indføring af IT og di-
gitale løsninger over tid i forskellige dele af virk-
somheden har også ført til et behov for at tilføje 
nye kompetencer løbende. 

• In-house IT-kyndige nøglemedarbejdere 
siden 1993 

• Eksterne IT-leverandører af diverse IT-sy-
stemer og digitale løsninger såsom Ibin-
der og ekstern leverandør af cloudløs-
ning til lagring af virksomhedens filer og 
IT-sikkerhed 

• Krav til medarbejdere om at kunne ar-
bejde i Revit og indsigt i BIM kombineret 
med kravet om dyb faglig viden om arki-
tektur og bygningskonstruktion samt ma-
terialer, bæredygtigt byggeri, energire-
novering og passivhuse 

• Kompetencer inden for digital PR og 
kommunikation bl.a. på de sociale me-
dier. 
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Siden de begyndte at arbejde i Revit for 14-15 år, har der også været et behov for at opkvalificere 
eksisterende medarbejdere, så de kan anvende softwareprogrammet via efteruddannelse, interne kur-
ser og sidemandsoplæring. 

De seneste år har virksomheden også prioriteret at arbejde mere strategisk og målrettet med digital 
PR og kommunikation. Til det formål har de ansat en akademiker med ekspertise inden for PR og 
kommunikation til at varetage virksomhedens digitale PR- og kommunikationsarbejde, tilstedeværelse 
på diverse sociale medier (Facebook, LinkedIn og Instagram) samt opdatering af website. 

Virksomheden har således flere tilgange til videns- og kompetenceforsyning for at sikre, at de løbende 
har de rette kompetencer in-house. Ledere og medarbejdere efteruddannes løbende, der afholdes in-
terne kurser og sidemandsoplæring, der stilles krav til nyansattes kompetencer, og de får viden og 
input udefra bl.a. fra deltagelse i diverse netværk og fra eksterne leverandører af IT og digitale løsnin-
ger. 

RESULTATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 
Virksomheden har helt overordnet fået en bedre bundlinje af, at IT og digitale løsninger understøtter 
det arbejde, de udfører. Kjeld forklarer, at såfremt flere processer foregik mere manuelt og uden brug 
af digitale løsninger, så var virksomhedens økonomi givetvis også væsentlig dårligere. Digitaliseringen 
har gjort dem mere effektive, men betyder samtidig, at de fx går mere i detaljer med deres tegninger, 
fordi Revit gør det muligt. Det højner kvaliteten af de services, de leverer til deres kunder. 

Fremadrettet ser Kjeld et potentiale i øget salg på internettet, hvor arkitektbranchen dog endnu ikke 
har knækket koden til hvordan de går fra markedsføring af projekter til egentlig salg, og i øget inter-
nationalt samarbejde ved hjælpe af fx Skype, FaceTime og deling af materiale i skyen. 
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Case 3 – BM Silo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
BM Silo er en familieejet og –drevet virksomhed, der siden 1965 har produceret siloer. I dag produ-
cerer virksomheden siloløsninger i stål til hele verden fra deres fabrik nær Holstebro. Derudover har 
de også en mindre produktion af transportudstyr eksempelvis såkaldte snegle, der transporterer mate-
riale fra siloer og ind i diverse procesanlæg. Deres forretningsmodel er, at de pakker alle siloelemen-
terne ned i en kasse, som kunderne så selv samler ved modtagelse. Virksomheden har 35 ansatte, 
hvoraf størstedelen er startet i lære i virksomheden og herefter er blevet uddannet fra ufaglært til 
faglært alt efter de medarbejderprofiler, virksomheden har manglet.  
 
DE DIGITALE LØSNINGER  
BM Silo er en virksomhed, som i rigtig mange år har digitaliseret deres forretning. Allerede for 25 år 
siden implementerede virksomheden et system til lagerstyring, der gjorde, at de kunne kalkulere priser, 
samt et ERP system, som virksomheden stadig har den dag i dag, og som de løbende har udvidet, så 
al produktionsplanlægning, indkøb og kundehistorik er integreret heri. ERP systemet udgør basen i 
virksomhedens digitalisering og forretning, da alle virksomhedens medarbejdere kan tilgå det. Derud-
over henter virksomheden data om kapacitetsoversigter, salg og fragtpapirer fra SQL-databaser til 
løbende optimering. Udover de administrative processer har virksomheden også digitaliseret deres 
kerneprocesser i form af deres produktion og tegnestue. I produktionen har de digitaliseret hele pro-
duktordren via CNC maskiner, overgang fra serie. til ordreproduktion og robotter, der hhv. produce-
rer siloer og udfører svejseopgaver. I tegnestuen er de gået fra at tegne analogt til at tegne i 3D via 

Profil 

• Branche: Fremstilling  

• Geografi: Region Midtjylland  

• Ansatte: 35 

• Ejerforhold: Ejerledet  
 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen: Digitalisering af både administration, produktion, tegnings-
processer og lager 

• De digitale løsninger:  Administration digitaliseret via integreret ERP system, produktion 
digitaliseret via CNC maskiner og robotter samt program til beregninger af siloerne, teg-
ningsprocesser digitaliseret fra analog til 3D tegningsprogrammer 

• Hvad fik sat dem i gang:  Grundlæggende digital forståelse og interesse fra ledelsens side  

• Kritiske faktorer undervejs: Tankegang om ”at vi må kunne gøre det her smartere”, med-
arbejderinddragelse i implementerings- og udviklingsprocesser, rigtige samarbejdspart-
nere. 
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programmerne SolidWorks og JETCAM. Dertil har virksomheden på baggrund af stigende dokumen-
tationskrav fået designet et program, der muliggør, at man kan installere og udtrække data fra siloerne.  

BM SILOS DIGITALE TRANSFORMATION 
Virksomheden har været igennem en omfattende digital transformation, hvor de er gået fra at være en 
analog håndværksvirksomhed, der producerede siloer i træ, til i dag at producere stålsiloer ved hjælp 
af CNC maskiner og robotter.  
 
Virksomhedens digitalisering startede oprindeligt i 
deres lagerstyring og anvendelse af styklister, således 
at de kunne kalkulere en pris på deres produkter. Her-
efter blev først ordredelen og dernæst bogholderiet 
tilknyttet ved implementering af et ERP system (C5), 
som virksomheden stadig har den dag i dag. Dette er 
løbende blevet udvidet, så både produktplanlægning, 
indkøb, kundekontakt samt diverse datakilder som 
kapacitetsoversigter, salg og fragtpapirer er samlet 
heri. Den omfattende integration betyder, at ERP sy-
stemet fungerer som virksomhedens fælles grundlag, 
som alle medarbejdere på en eller anden vis tilgår i 
deres daglige arbejde.   
 
Sideløbende har virksomheden også digitaliseret de-
res produktion. Allerede i 1998 købte virksomheden 
sin første CNC maskine, og siden er hele produkti-
onsordren blevet digitaliseret. Det tog særligt fart i 
2006, hvor virksomheden kørte et forløb med Teknologisk Institut om at overgå fra serie- til ordre-
produktion via LEAN. I denne overgang var digitalisering essentielt, idet virksomheden fik udviklet 
et modul, der via deres CNC maskiner og ERP system tillod dem at lave et styks produktioner.  
 
Senest er virksomheden begyndt at producere siloer med robotter. Efter et stort projekt i 2015, som 
tog halvandet år at implementere, producerer virksomheden i dag siloer ved hjælp af store 200 kilos 
robotter og mindre UR robotter til svejseopgaver. 
 
Digitaliseringen af produktionen satte krav til en mere digital tegningsproces, idet CNC maskinerne 
skulle fødes med digitale tegninger. Således er virksomheden gået fra at tegne analogt til i 2008 at tegne 
i 2D også i 2010 at tegne i 3D ved indførelsen af tegneprogrammerne Solidworks og JETCAM.    
 
Det næste skridt på virksomhedens digitale rejse har været at få designet et program, der giver mulig-
hed for at lægge kundernes data ind i siloerne og således tilpasse siloerne til de stigende dokumentati-
onskrav, der stilles til dem. Ved at putte ny teknologi ind i siloerne indeholder de således både statiske 
og jordskælvsberegninger samt de forskellige standarder, som kræves i de lande, som virksomheden 
eksporterer til. 

BM Silos digitale transformation 
Virksomheden har gennemgået en digital trans-
formation fra håndværksvirksomhed til at pro-
ducere vha. CNC maskiner og robotter. 

Trin 1: Lagerstyring og ERP system  

Trin 2: Indkøb af første CNC maskine  

Trin 3: Indførelse af ordreproduktion frem for 
serieproduktion via LEAN 

Trin 5: Overgang fra analog til 3D baseret teg-
ningsproces  

Trin 6: Installation af robotter i produktion til 
dels at producere siloer og udføre svejseopga-
ver. 

Trin 7:  
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KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN 
Initialt har virksomhedens digitaliseringsproces været drevet af den tidligere direktør Claus, der via 
viden om it, fra tidligere at have haft en it-virksomhed, samt en stor interesse i it, så en fremtid i 
digitalisering som en måde at styre virksomheden på. Dertil har tankegangen i virksomheden alle årene 
været, at ”man må kunne gøre det her nemmere”, hvilket løbende har bragt virksomheden ud i flere 
digitale forandringsprojekter.  
 
Mens selve beslutningen om at satse på nye digitale 
løsninger primært har været drevet af ledelsen, har 
medarbejderne været afgørende i den løbende imple-
menteringsproces ved at spille en nøglerolle i over-
sættelsen til virksomhedens kontekst. Ligeledes har 
medarbejderne spillet en helt central rolle i udvik-
lingsfasen. Via leg og læring samt krav til medarbej-
derne om, at de skal ”brokke sig konstruktivt” over 
processer, der ikke fungerer optimalt, har virksomhe-
den etableret en udviklings- og innovationskultur, 
hvor de veksler idéer mellem hinanden og finder løs-
ninger på de udfordringer, de har. Det tydeligste ek-
sempel er på det årlige fremtidsværksted. Her giver 
virksomheden over tre dage plads til, at medarbej-
derne får givet udtryk for, hvor de ser forbedringspo-
tentialer for virksomheden. Det sker helt lavpraktisk ved, at medarbejderne starter med at lave en 
masse gule sedler med forhold, som de er trætte af eller ønsker at forbedre. Efterfølgende arbejder 
medarbejderne med at lave løsningsforslag og handlingsplaner for de enkelte forhold. Efter en måned 
mødes medarbejderne igen og følger op på projekterne for at finde ud af, hvad der virker, og hvad der 
har økonomisk gang på jord. Den systematiske inddragelse af medarbejderne er med til at udvikle 
bedre løsninger for BM Silo og sikrer, at medarbejderne føler sig inddraget i udviklingsprocesserne. 
Det er, ifølge adm. direktør Dorte Mathiesen, nødvendigt for, at en digital transformationsproces skal 
lykkes.  
 
En anden afgørende faktor i virksomhedens digitaliseringsproces har været at ramme de rigtige sam-
arbejdspartnere. Uden dem tror Dorte ikke, at deres digitale transformation var lykkes. Ifølge hende 
er det afgørende for, at projektet ikke strander, at man får nogle ind udefra, som forstår virksomhedens 
workflow, og som tør sætte fingeren på, hvad der skal til for, at man lykkedes. Samtidig er erfaringen, 
at det er nødvendigt at få lavet en god projektbeskrivelse internt i virksomheden, der beskriver, hvad 
man ønsker at få ud af projektet for, at det lykkes. 
 
ÆNDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Hos virksomheden har digitaliseringen først og fremmest skabt et behov for at uddanne ufaglærte 
medarbejdere til faglærte for herigennem at understøtte de stigende krav til medarbejdernes kognitive 
kompetencer og nye medarbejderprofiler, som digitaliseringen har medført. Derfor har Dorte syste-
matisk og strategisk anvendt efteruddannelse til at opkvalificere både gamle og nyansatte ufaglærte 
medarbejdere. Via AMU-kurser er disse blevet uddannet til de nye medarbejderprofiler, som virksom-
heden har manglet. Undervejs har virksomheden således bl.a. ’flyttet’ en lagermedarbejder på 30. år til 

Afgørende faktorer i transformationen 
 
Initialt: 
• Grundlæggende digital forståelse og inte-

resse i ledelsen  
 
Undervejs: 
• Tankegang om ”man må kunne gøre det her 

smartere”  
• Medarbejderopbakning og –inddragelse i 

implementering- og udviklingsfasen  
• At ramme de rigtige samarbejdspartnere, 

der forstår virksomhedens workflow og tør 
påpege udviklingsområder. 
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at betjene robotter i produktion ved at uddanne ham som automatiktekniker samt udannet alt fra 
lager- og logistikmedarbejdere til designteknikere og en it-supporter. Virksomhedens erfaring er, at de 
– på grund af digitaliseringen – er nødt til at udvikle sig og gøre tingene anderledes, end de hidtil har 
gjort. Det har uddannelse understøttet, og Dorte er altid på jagt efter kurser, der matcher de ændrede 
kompetencebehov, virksomheden møder. 

 
I forlængelse af ovenstående og for at imøde-
komme de rekrutteringsudfordringer, virksomhe-
den møder i kraft af deres geografiske placering, 
har BM Silo etableret et tæt samarbejde til arbejds-
formidlingen. Således ansætter de nye medarbej-
dere, som ikke kan finde arbejde, og som de via ef-
teruddannelse tilpasser efter virksomhedens behov.  
 
Udover et behov for et højere uddannelsesniveau 
blandt medarbejderne har digitaliseringen også sat 
højere krav til medarbejdernes digitale kompeten-
cer. Disse er imødekommet ved at afholde interne 
kursusdage, hvor udannede superbrugere blandt 
medarbejderne oplærer de resterende medarbejder 

i de betjeningskompetencer, de skal bruge. Ligeledes har virksomheden også anvendt AMU-kurser til 
at opkvalificere medarbejdernes digitale kompetencer, eksempelvis i forhold til at arbejde med robot-
ter i produktionen.  
 
En anden væsentlig faktor bag virksomhedens tilpasning til de ændrede kompetencebehov er desuden, 
at de fleste medarbejdere på et eller andet tidspunkt har været i produktionen eller kommer med en 
produktionsbaggrund. Det betyder, at der ikke er langt fra administration til produktion, og at mang-
lende helhedsforståelse blandt medarbejderne ikke har været en udfordring, da de netop har haft en 
forståelse for virksomhedens samlede proces. For at bidrage til helhedsforståelsen kommer alle nye 
medarbejdere forbi produktionen, samtidig med at produktion, salg og kundekontakt forbindes tæt.  
 
RESULTATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 
Først og fremmest har den digitale transformation, som virksomheden har gennemgået, betydet, at 
virksomheden har overlevet. Først har de overlevet omstillingen fra serie- til ordreproduktion, dernæst 
finanskrisen i 2009 ved bl.a. at skabe et større eksportmarked gennem indførelsen af data i siloerne, 
og nu her redder installationen af robotter den mangel på arbejdskraft, virksomheden forventer at 
møde i fremtiden, ved at reducere antallet af medarbejdere fra seks til én.   
 
Digitaliseringen har endvidere øget virksomhedens produktivitet betydeligt. Eksempelvis har de på 
blot ét år fordoblet antallet af producerede siloer pr. uge, samtidig med at installationen af robotter 
ved at skabe to produktionslinjer har betydet, at de kan få 1/3 del flere ordrer igennem. Ligeledes har 
transformationen skabt et plus på både virksomhedens bundlinje og omsætning samt styrket mulig-
hederne for at optimere salg og sikre ’just-in-time’ levering, som udgør et vigtigt konkurrenceparame-
ter. Derudover har digitaliseringen betydet, at virksomheden kan foretage en masse beregninger, der 
gør dem i stand til at designe deres produkter efter fremtidige ændrede krav.   

Ændrede kompetencebehov 
Som led i virksomhedens digitaliseringsproces har 
de oplevet ændrede kompetencekrav. Det gælder 
bl.a.:  
 

• Behov for at uddanne ufaglærte til fag-
lærte, hvilket virksomheden har løst gen-
nem systematisk brug af efteruddan-
nelse og tæt samarbejde med arbejds-
formidlingen ift. ansættelse af ledige  

• Stigende krav til medarbejderes digitale 
kompetencer 

• Stærkere krav til helhedsforståelse.  
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Case 4 – Dansk Psykologisk Forlag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
Dansk Psykologisk Forlag er et mindre dansk forlag, som blev stiftet i 1949 af en gruppe skolepsyko-
loger, som besluttede sig for at udvikle materialer, der kunne støtte dem i deres arbejde. I 1970 etab-
leredes en erhvervsdrivende fond med de to psykologforeninger (Dansk Psykolog Forening og Pæda-
gogiske Psykologers Forening) som initiativtagere, og udgivelserne og arbejdet i fondens forlag blev 
op gennem 1970’erne og 1980’erne professionaliseret og formaliseret. 

Dansk Psykologisk Forlags udgivelser og produkter er i dag ikke længere målrettet psykologer. De 
seneste år har forlaget udviklet sig fra at være et decideret fagbogsforlag til at udgive en langt bredere 
portefølje af materialer inden for deres tre fokusområder: psykologi, pædagogik og organisation. For-
uden bøger udgives tidsskrifter samt undervisningsmaterialer, prøver og test - bl.a. målrettet folkesko-
len. Fælles for alle udgivelser er, at de har fokus på at være lærings-, praksis- og handlingsorienterede. 

DE DIGITALE LØSNINGER  
En stor del af virksomheden er i dag digitaliseret. Henrik Skovdahl Hansen, der er forlagets direktør 
understreger dog, at det langt fra i alle tilfælde er tale om avancerede løsninger. Eksempelvis er deres 
interne administrationsprocesser og den eksterne logistisk med bestilling, tryk og levering af bøger og 
hæfter i dag digitaliseret og automatiseret via en række relativt simple standardløsninger som eksem-
pelvis C5 Navision. Salg af forlagets bøger er også i høj grad digitaliseret og foregår stort set kun 
online. Dels via egen hjemmeside, men primært via andre online-portaler som eksempelvis Saxo.com. 
Deres test- og læringsmaterialer kan også købes online, men der er stadig mange kunder, som 

Profil 

• Branche: Information og Kommunikation (Forlagsvirksomhed) 

• Geografi: Region Hovedstaden 

• Ansatte: 11 

• Ejerforhold: Fondsejet 
 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen: Salgs-, logistisk og leveringsprocesser er digitale og delvist 
automatiserede, digitalisering af produktportefølje 

• De digitale løsninger: CRM-system koblet med C5 Navision, online salg bl.a. via Saxo.com 
og egen hjemmeside, udgivelse af E-bøger og digitale test- og læringsprogrammer  

• Hvad fik sat dem i gang: Kombination af egen nysgerrighed overfor nye teknologiske 
muligheder og pres fra branchen 

• Kritiske faktorer undervejs: Generelt har det været en meget gradvis proces, men forud-
sætningen har hele tiden været en nysgerrig ledelse og omstillingsparate medarbejdere. 
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foretrækker at ringe eller skrive en e-mail, når de skal købe et lærings- eller testsystem. Det hænger 
blandt andet sammen med, at der i salgssituationen kan være flere spørgsmål, som kunden skal have 
afklaret, da disse produkter er mere komplekse end en det at købe en bog. 
 
Der hvor virksomheden er bedst med, når det kommer til digitalisering, vurderer Henrik, er på pro-
duktsiden, hvor der er sket en digitalisering inden for alle deres tre produkttyper – bøger, læringsma-
terialer og test: 
 

• Bøger: I dag udkommer alle forlagets bøger både som trykte bøger og som e-bøger. I realite-
ten er efterspørgslen på e-bøger inden for faglitteratur stadig begrænset. Men at lave bøgerne 
til e-bøger kan ofte alligevel være en god forretning. Inden for forlagsbranchen har produk-
terne typisk en lang hale. Det vil sige, at salget på en udgivelse ofte topper kortvarigt, og at 
efterspørgslen så herefter er relativt lille, men til gengæld er der i en lang periode. Udfordringen 
her kan være, at det på et tidspunkt ikke længere kan betale sig, at genoptrykke bøgerne. Med 
e-bøger sikrer man sig, at bogen stadig kan sælges i lang tid selvom efterspørgslen er begrænset. 

 
• Læringsmaterialer: Et af forlagtes flagskibe er stave- og grammatiksystemet STAV. Det er 

et ældre produkt, som oprindeligt kun blev udgivet fysisk, men som i dag også tilbydes i en 
digital online udgave. Den digitale udgave af stave- og grammatikmaterialet STAV er 100% 
selvrettende, og giver læreren løbende overblik over klassens samlede og elevernes individuelle 
fremskridt med mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler og udarbejdelse af 
elevplaner. Et andet centralt læringsprodukt er Matematikhaven, som er født digitalt. Program-
met er adaptivt, det vil sige at det løbende tilpasser sig den enkelte elevs kunnen. Herudover 
har programmet gaming-elementer, der motiverer børnene undervejs. Brugerne kan således få 
deres planter i Matematikhaven til at vokse ved at spille og træne. Jo bedre og flittigere de er 
til at spille, jo smukkere og større vokser ens planter sig. 
 

• Test og prøver: Hele testområdet har i realiteten været fuldt ud digitaliseret i mange år. En 
digitalisering, der påbegyndte allerede med indførelsen af de første pc’er på de danske skoler. 
De fleste test er typisk ’multiple choice’ baseret. Men som noget nyt arbejder forlaget på at 
udvikle en ny skriveprøve, der kan analyse og vurdere fritekst. Dette er rent teknologisk langt 
vanskeligere og kræver bl.a., at der anvendes machine-learning teknologier. 
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EN LANG OG GRADVIS DIGITAL TRANSFORMATION 
I forlagsbranchen er digitaliseringen ikke kommet pludseligt, men har været en lang og gradvis proces, 
som allerede påbegyndtes med pc’ens indførelse tilbage i slutningen af 1980’erne. Med pc’ens udbre-
delse og de tilhørende digitale tekstbehandlings-, bil-
lede og layout programmer, blev en stor del af selve 
tilblivelsesprocessen ved bøger og publikationer digi-
taliseret. Da internethandelen så småt kom i gang, var 
bøger også et af de produkter, der først kom med på 
e-handelsbølgen. Ligeledes har digitalisering af selve 
trykningen af bøger og materialer også ændret for-
lagsbranchen. Digitalt tryk har løbende gjort det langt 
billigere og hurtigere at trykke bøger. Samtidigt kan 
der trykkes ’on-demand’ og i små oplag, da opstarts-
omkostningerne ved trykkeprocessen er minimale.   
 
Dansk Psykologisk Forlags digitale transformation er 
derfor også sket gradvist over en lang årrække. Allerede da Henrik kom til virksomheden for 14 år 
siden, var digitaliseringen af forlaget så småt i gang. Blandt andet var en stor del af forlagets testmate-
riale blevet digitaliseret.  Enkelte digitaliseringstiltag er dog sket mere abrupt. Henrik kan bl.a. huske, 
at der for en 4-5 år siden i både medierne og branchen var en meget stærk stemning og tro på, at de 
fysiske bøger var ved at uddø til fordel for e-bøger og andre digitale formater. I denne periode tog 
forlaget en hurtig beslutning om også at udgive alle deres bøger som e-bøger.  

Ift. at få digitaliseret undervisningsmaterialerne var det et længere tilløb. Salget af materialer var svagt 
nedadgående. Samtidigt begyndte flere af de store spillere i branchen at udgive digitale undervisnings-
materialer og udvikle undervisningsplatforme. Der var også meget fokus på det fra bl.a. Under-
visningsministeriets side. Alt i alt bidrog det til beslutningen om at udvikle en digital udgave af forlagets 
vigtigste undervisningsmateriel ’STAV’, som på det tidspunkt kun var i fysisk form. Sidenhen har de 
udgivet flere digitale undervisningsmaterialer, bl.a. Matematikhaven, som modsat STAV er født digi-
talt. Egentligt startede Matematikhaven som et forskningsprojekt i 2007 på University of Amsterdam 
med deltagelse af 1.600 skoler og 280.000 elever. Det blev siden videreudviklet af Oefenweb, der i 
2009 blev oprettet som et selvstændigt firma under University of Amsterdam. Dansk Psykologisk 
Forlag har rettighederne til at sælge systemet i Danmark og har stået for at oversætte det og tilpasse 
det danske forhold og dansk praksis. 

KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN 
Henrik synes, at det er vanskeligt at pege på én afgørende faktor eller begivenhed, der fik dem i gang. 
Det har hele tiden været en kombination af internt ønske om at udnytte nye teknologiske muligheder 
og et udefrakommende pres fra både kunder, konkurrenter og medierne, hvor de på forlaget har følt, 
at de har skulle følge med udviklingen. 

Der er dog ingen tvivl om, at ledelsen spiller en vigtig rolle ift. at få sat gang i og drive digitaliseringen 
i en virksomhed, vurderer Henrik. Han understreger, at han ikke som sådan selv har digitale spids-
kompetencer. Som leder har han dog altid været meget åben overfor forandringer og også været 

Dansk Psykologisk Forlags digitale trans-
formation 
 
Trin 1: Udarbejdelsen af bøger og udgivelser di-
gitaliseres tidligt med pc’ens indførelse. Test-
produkter bliver også digitaliseret hurtigt. 

Trin 2: Digitalisering af interne administrative 
processer, salg og logistisk 

Trin 3: Yderligere digitalisering af produkter – e-
bøger og digitale, online læringsmaterialer. 
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nysgerrig på teknologiudviklingen og har alt andet lige også været en central driver bag forlagets digi-
tale udvikling. 

Mens digitaliseringen af en stor del af forlagets pro-
cesser alt sammen er sket via standardløsninger og 
software, har digitaliseringen af deres produkter ofte 
betydet et stort udviklingsarbejde. Her har det været 
nødvendigt for forlaget at samarbejde med specialise-
rede it-virksomheder, der har kunnet stå for selve den 
tekniske udvikling af de digitale materialer. Og netop 
samarbejdet med it-udviklerne har vist sig at være en 
udfordring. I begyndelsen undervurderede forlaget, 
hvad det krævede af dem selv at samarbejde med en 
it-leverandør om udviklingen af et relativt komplekst 
produkt. Opgaven med at få defineret og beskrevet 
produktet, hvordan det mere præcist skulle se ud, og 
hvad det skulle kunne og få ’oversat’ dette, så it-ud-

viklerne rent faktisk kunne forstå det, viste sig at være en vanskelig opgave. På et tidspunkt i processen 
med digitaliseringen af ’STAV’ valgte de derfor at projektansatte en ingeniør med speciale i digitalt 
design til at styre projektet, hvilket fik projektet på ret køl igen. I dag er forlaget meget opmærksomme 
på at få leveret de rigtige produkt- og designbeskrivelser til deres it-leverandører. De har ikke længere 
design-ingeniøren ansat, da det lille forlag ikke har nok arbejdsopgaver til at fylde en sådan stilling ud 
på fast basis. I stedet vælger de typisk at købe ekspertisen eksternt, når der er behov. 

Generelt mener Henrik, at succesfuld digital transformation sker i en balance mellem visionær hand-
lekraft og en vis forsigtighed. På den ene side bliver man nødt til at kaste sig ud i digitaliseringen uden 
at kunne vide alt på forhånd. Og lige meget hvor meget man forbereder sig, er der altid en vis grad af 
’learning by doing’ i digitaliseringsprocesser, hvor man uundgåeligt kommer til at begå fejl. Omvendt 
er det vigtigt, at man først laver en analyse af og refleksion over, hvad det er mere præcist, man vil 
digitalisere, hvorfor man gør det, hvilke resultater man kan forvente m.v., inden man investerer i kon-
krete digitale løsninger. Til at starte med kan det også være en god ide at gå efter de lavt hængende 
frugter, mener Henrik. Det er nemlig afgørende at skabe goodwill i organisationen til digitaliseringen. 
Hvis fejlene bliver for mange og læringskurven for stejl, er det Henriks erfaring, at det bliver svært at 
få medarbejderne overbevist om, at digitaliseringen er den rigtige vej at gå. 

Afgørende faktorer i transformationen 
 
Initialt: 
• Kombination af internt drive og nysgerrig-

hed overfor digitaliseringens muligheder og 
stigende fokus på digitalisering hos konkur-
renter, kunder og medierne generelt 

 
Undervejs: 
• Læring omkring hvordan man samarbejder 

med med eksterne it-leverandører og it-ud-
viklere og hvad det kræver internt af organi-
sationen, har været afgørende for at kunne 
fortsætte digitaliseringen.  
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ÆNDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Da digitaliseringen har været en lang og gradvis proces, har virksomheden heller ikke oplevet markante 
ændringer i kompetencebehovet. Medarbejdernes grundfaglighed, som er centreret omkring klassiske 
akademisk-humanistiske kompetencer, er i høj grad 
stadig den samme. Modsat tidligere er det dog også 
vigtigt, at de ansatte skal have interessen og en 
grundlæggende forståelse for det digitale. De skal 
have lyst til at lære nyt, kaste sig ud i det og være 
parate til, at der er en del ’learning by doing’ i digital 
omstilling. Det er dog i høj grad også noget, som 
de fleste højtuddannede, og særligt de yngre gene-
rationer, har i dag, vurderer Henrik.   

I udviklingen af deres digitale materialer, hvor der 
er brug for dybere digitale kompetencer, benytter 
forlaget sig, som allerede nævnt, af underleveran-
dører og eksterne samarbejdspartnere. På den lidt 
længere bane kan digitaliseringen måske blive en 
udfordring i forhold til den måde, som forlaget og 
dets medarbejdere traditionelt har opfattet sig selv og deres faglighed på. Henrik påpeger, at Psykolo-
gisk Forlags forretning er baseret på enkeltstående produkter, men at udviklingen går i mod større 
portaler med digitale undervisningsmaterialer til mange fag og med tilgængelighed på multiple plat-
forme. Det er vanskeligt for en mindre og specialiseret virksomhed som Psykologisk Forlag selv at 
udvikle og udbyde så store digitale platforme. Derfor, mener Henrik, skal forlaget og medarbejderne 
måske i højere grad forstå sig selv som nogle, der sælger indhold og ikke bøger og publikationer som 
sådan. Dette vil generelt være en ændring for mange medarbejdere i forlagsbranchen, hvor der stadig 
er en stor faglig stolthed omkring bøgerne og publikationerne. 

RESULTATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 
Selvom størstedelen af forlagets omsætning stadig kan relateres til trykte udgivelser og materialer, er 
Henrik ikke i tvivl om, at digitaliseringen er uundgåelig og en absolut nødvendig vej at gå for forlaget, 
hvis det skal bevare sin relevans og forretningsgrundlag fremadrettet. Det er dog nok også vigtigt ikke 
helt at afskrive de fysiske trykte produkter fremadrettet, da meget tyder på, at der stadig vil være en 
vis efterspørgsel efter disse. Men dette har digitaliseringen også i høj grad været med til at gøre nem-
mere og billigere for et mindre forlag med mange nichepublikationer som dem. På sigt bliver den store 
omvæltning for forlaget, som nævnt, formentligt, at udbredelse af store digitale multichannel lærings-
platforme fra de større spillere i branchen vil ændre de mindre forlags rolle til i højere grad at være 
leverandører a indhold til platformene. 

På den lidt kortere bane kunne Henrik godt tænke sig, at de på forlaget fik gjort noget mere ud af 
digital marketing og at få brugt mange af de data, de i dag allerede har. Men det kan være svært at få 
taget hul på i en travl hverdag, når man ikke har digitale spidskompetencerne til rådighed in-house, 
synes Henrik.  

Ændrede kompetencebehov 
 
• For medarbejderne internt i organisationen 

drejer det sig ikke om at have digitale spids-
kompetencer, men mere om en grundlæg-
gende forståelse for og nysgerrighed overfor 
det digitale. Og en lyst til at lære nyt, kaste sig 
ud i det. 
 

• I udviklingen af deres digitale materialer har de 
ofte brug for digitale spidskompetencer. Det 
kan både være inden for digitalt design og it-
udvikling – men også mere avancerede kom-
petencer inden for machine-learning. Her be-
nytter forlaget sig af eksterne leverandører og 
samarbejdspartnere.  
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Case 5 – Enkotec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
Enkotec, der blev grundlagt i 2001, er en montagevirksomhed med fremstilling af maskiner til søm-
produktion. Virksomheden er globalt markedsledende og har omkring 700 maskiner opstillet i 35 
forskellige lande. I 2007 blev virksomheden opkøbt som led i et generationsskifte. Siden virskomhe-
dens grundlæggelse har service efter salg i virksomhedens serviceorganisation været et væsentlig kon-
kurrenceparameter. I den forstand er kobling af produkt og service ikke et nyt fænomen, men digita-
liseringen har åbnet op for nogle nye muligheder, som Enkotec har udnyttet, ved at være en af de 
første fremstillingsvirksomheder, som uden en digital erfaring in-house har udviklet et ambitiøst ser-
vicekoncept baseret på industri 4.0 teknologi. 

DE DIGITALE LØSNINGER  
Virksomheden startede reelt fra scratch og sprang direkte ud i et industri 4.0 koncept, som handler 
om at kunne servicere den maskinpark, Enkotec løbende har solgt siden virksomheden blev grundlagt. 
Den grundlæggende teknologi er leveret af BR automation, og herudover har virksomheden anskaffet 
sig en server. Der er tale om en kunderettet løsning, som ikke har haft konsekvenser for Enkotec’s 
egne maskiner, hvoraf nogle går helt tilbage til, da virksomheden blev grundlagt. Herudover kommu-
nikerer virksomheden med sine kunder via extranet og telefon. Serviceløsningen er en såkaldt indika-
torbaseret løsning, der er datadreven, hvor det er muligt at koble løsningen på kundernes eksisterende 
maskinpark, hvilket har været essentielt. For havde de i stedet valgt en automatikløsning, ville det i 
flere tilfælde have betydet at kunderne skulle udskifte deres maskiner.  

Profil 

• Branche:  Fremstilling (produktion af søm) 

• Geografi:  Region Midtjylland 

• Ansatte:  42 

• Ejerforhold: Ejet af Bikuben 
 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen:   Digitalisering af innovation og forretningsmodel med salg 
af servicekontrakter i stedet for maskiner og output baseret betalingsmodel 

• De digitale løsninger:   Indlejrede sensorer i deres maskiner med henblik på at sælge ser-
viceløsninger 

• Hvad fik sat dem i gang:  Inspiration om mulighederne i industri 4.0 fra FORCE 

• Kritiske faktorer undervejs:  Digitale specialist kompetencer i relation til 4.0- forandrings-
ledelse. 
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ENKOTEC’S DIGITALE TRANSFORMATION 
I efteråret 2015 præsenterede Henrik Blach fra FORCE et servitization koncept for Enkotec, som 
umiddelbart vakte interesse, da det faldt i tråd med det, virksomheden ville forretningsmæssigt. I den 
første fase af projektet tog ledelsen fra Enkotec også ud for at lære mere om servitization konceptet i 
praksis, og nøglepersoner i virksomheden deltog i forskellige seminarer. Det skabte en gejst i virksom-
heden, og samtidig var der en opbakning fra virksomhedens daværende direktør om at sætte et IoT 
projekt i gang.  

For at Enkotec’s maskiner skal fungere maksimalt ude hos kunderne, er der en række forhold, der skal 
være på plads og kontinuerligt monitoreres. Fejl kan skyldes slid, men de kan også skyldes manglende 
rengøring af en maskine, for sen udskiftning af en reservedel eller manglende kalibrering. 
Enkotec havde en idé om, at de ved at anvende sensorer på deres maskiner mere effektivt kunne 
vedligeholde og servicere kundernes maskiner. Det handlede grundlæggende om at forbedre deres 
produktionseffektivitet.  

Til at begynde med holdt Enkotec en workshop med et bredt udsnit af ansatte fra virksomheden for 
at undersøge, hvordan de ved hjælp af lavpris sensorer 
og de data, de genererer, kunne understøtte kundernes 
effektivitet. Workshoppen havde karakter af en brain-
storm for at undersøge alle de muligheder, der poten-
tielt ligger i datadrevet service. Enkotec valgte på den 
baggrund et indikatorbaseret servicekoncept, fordi det 
var muligt at montere det på kundernes eksisterende 
maskinpark, som hos nogle af kunderne består af rela-
tivt gamle maskiner. Havde de valgt en mere avanceret 
automatik baseret løsning, ville det have været omkost-
ningsfyldt for nogle kunder og måske derfor ikke et re-
alistisk projekt. Udviklingsfasen var i høj grad karakte-
riseret ved ”learning by doing”, fordi Enkotec ikke havde en digitaliseringserfaring at bygge videre på. 
Den konkrete pilotimplementering fandt sted i samarbejde med tre udvalgte kunder, som kunne se 
mulighederne i at blive first mover i forhold til industri 4.0.  

En af de ting, der har været en udfordring for Enkotec, er, hvor højt man lægger innovationsoverlæg-
geren i forhold til fx, hvad man kan måle med sensorer. Bl.a. viste det sig at være for komplekst at 
anvende sensorer til at måle på vibrationer. Da virksomheden gik i gang med udviklingsprojektet for 
to år siden, havde de nok en udviklingsafdeling, men den bestod af ingeniører med en mekanikbag-
grund, og de havde ingen it-chef. Det, at Enkotec indledningsvis ikke havde in-house digitale kompe-
tencer betød, at processen i høj grad blev eksplorativ i spændet mellem, hvad der kunne skabe mer-
værdi for kunderne, og hvor svært og omkostningsfyldt det vil være at skabe løsningen. Med til at 
forstærke dette var også, at der ikke eksisterede et rådgivningsmiljø, hvor de kunne trække på viden 
om alle de elementer, som der indgår i et digitalt datadrevet servicekoncept. Ganske vist har Enkotec 
arbejdet både med Force om servitization konceptet og med CBS dels i en analyse, som skulle afdække 
forandringskulturen i virksomheden, dels i forhold til udvikling af et outputbaseret betalingskoncept. 
Enkotec har endvidere arbejdet med DELTA om en specifik sensor, men i hvert tilfælde har det været 
specifikke emner og ikke en bred holistisk rådgivning, som de har modtaget.  

Enkotec’s digitale transformation 
Fra scratch har Enkotec sprunget ud et Industri 
4.0 koncept.  

Trin 1: Introduktion til og research af serviti-
zation konceptet 

Trin 2: Installation af indikatorbaseret service-
koncept, som kan monteres direkte på kunders 
eksisterende maskinpark. 
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KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN 
Virksomhedens digitaliseringsproces er startet ud fra en vision om at være first movers i forhold til 
industri 4.0 og servitization konceptet. For at blive klogere herpå har virksomheden løbende været 
opsøgende i forhold til andre virksomheder og vidensmiljøer, som kunne hjælpe dem på. Som nævnt 
har en udfordring dog været, at de ikke har kunne finde en bred holistisk rådgivning om det at have 
et digitalt datadrevet servicekoncept.  

Enkotec’s erfaring er, at udsagn som digitaliseringen er der, kom bare i gang, ikke holder i praksis, og at det 
helt klart ville have været en fordel at have haft fx en it-afdeling at kunne trække på i forhold til indkøb 
og kommunikation med leverandørerne. Bare at for-
stå, hvad it-leverandørerne siger kan være en udfor-
dring for en SMV som dem, vurderer Enkotec’s for-
retningsudvikler, og resultatet bliver let at ”SMV’erne 
spiser af leverandørernes hånd, hvilket ikke er til gavn for nogle 
af parterne”. 

Også selve udviklingsprocessen har været præget af 
meget ”learning by doing”, fordi de ikke havde de 
nødvendige kompetencer in-house. Set i bakspejlet 
har det derfor været en udfordring, at virksomheden 
ikke havde de interne digitale kompetencer på plads. 
Det har virksomheden sidenhen afhjulpet bl.a. med 
ansættelse af en udviklingsingeniør, der tidligere har 
været ansat i VESTAS. 

En af de udfordringer, de som virksomhed har skullet adressere, er, at servicemontørerne bliver ud-
fordret på deres erfaringsbaserede viden, når man implementerer et datadrevet servicekoncept. Enko-
tec har løst denne udfordring ved at udpege medarbejdere internt med særligt interesse for industri 
4.0 projektet, som har ageret som interne ’change agents’. Herudover drikker medarbejderne hver 
fredag formiddagskaffe, hvor de har stillet en maskine op, så også de medarbejdere, der ikke er invol-
veret i projektet, får lejlighed til at høre om fremdrift og resultater. Internt er erfaringen således, at det 
er vigtigt at have fokus på den organisatoriske forankring – også i udviklingsfasen, hvor relativt få 
arbejder på projektet for at sikre opbakningen.  

Mange SMV’er begynder deres digitalisering som et middel til at effektivisere. Det er relativt nemt at 
lave en business case på og sikre opbakning af bestyrelse og ledelse. Noget andet er, når man udfordrer 
selve forretningsmodellen, hvilket har været tilfældet for Enkotec. De kunne ikke lave en forretnings-
case, for de vidste ikke, hvor de ville ende. Det har betydet, at de er gået eksplorativt til værks, og det 
skaber muligheder for at se og skabe sammenhænge, som man måske ikke ville have haft øje for, hvis 
der forlods lå en forretningscase, vurderer Enkotec. Omvendt rummer det også risici især, når man 
ikke har de fornødne digitale kompetencer in-house.  

Afgørende faktorer i transformationen 
 
Initialt:  

• En vision med ledelsesmæssig opbak-
ning 

 
Undervejs: 

• At trække på både virksomheder og 
vidensmiljøer, dog kun på afgrænsede 
specifikke projekter 

• At få tilført in-house kompetencer 
bl.a. en elektronikingeniør 

• At sikre organisatorisk forankring. 
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ÆNDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Enkotecs digitale udviklingsproces har først og fremmest sat krav til dybe digitale kompetencer. Virk-
somhedens ønske om at udvikle en løsning, som var skalerbar, krævede dybe digitale kompetencer 
inden for en række områder i relation til:  

• Hardware og hardwarekonfiguration (hvor BR blev leverandør, men lidt tilfældigt) 
• Kommunikationsprotokoller og standarder 
• Data opsamling, herunder data flow og datasikkerhed. 
• Data lagring f.eks. cloud løsning eller server løsning, Enkotec valgte det sidste, fordi det var 

billigere) 
• Data analyse, hvilke data er robuste indikatorer og i praksis muligt at udnytte. 
• Data visualisering. 
• Samspil og forretningsprocesser 

I forlængelse oplevede virksomheden også nye krav 
til deres eksisterende medarbejderprofiler. Eksem-
pelvis skal en servicemontør kunne analysere på 
data, og ud fra hvad dashboard’et viser være i stand 
til at opstille handlingsplaner. Ligeledes har virksom-
heden oplevet et skift i rollen fra at være mekaniker 
til at være rådgiver og konsulent, som i langt større 
udstrækning kræver, at man også forstår kundens 
forretningsprocesser og organisatoriske forhold. 
Dertil har den digitale udviklingsproces skabt et be-
hov for projektledelseskompetencer.  
 
Også på specialistniveau har virksomheden oplevet 
et skift i kompetencebehov. Mere konkret har digi-
taliseringen skabt et skift fra mekanik til elektronik, hvilket implicerer et behov for digitale specialist-
kompetencer i snitfladen mellem matematik, statistik og produktionsfaglig viden. Digitaliseringen har 
således skabt et behov for ansættelsen af hybridprofiler, der både har kompetencer inden data science, 
computerscience, matematik og samtidig besidder et branchekendskab, således at de er i stand til at 
udføre dels statiske beregninger, analyse af data og har indsigt i eksempelvis machine learning. Særligt 
har virksomheden oplevet et behov for kompetencer til datadrevet services, herunder til udvikling af 
algoritmer, dataanalyse og visualisering af data, samt dybe it- kompetencer inden for hele reference-
modellen IoT. 
 
RESULTATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 
Enkotec har fået meget positive tilbagemeldinger fra kunderne, og virksomheden er ikke i tvivl om, at 
deres servicekoncept styrker kunderelationerne alene af den grund, at man er i en langt hyppigere 
dialog med kunderne om forhold, der er centrale for deres produktion. Jo flere data Enkotec får op-
bygget og analyseret på tværs af deres kunder, desto stærkere bliver servicekonceptet og muligheden 
for at knytte kunderne endnu tættere til sig. Ambitionen er på sigt at opbygge en global benchmark-
database. Enkotec har taget et spring fra minimal digitalisering til en transformation af deres 

Ændrede kompetencebehov: 
Hos Enkotec har den digitale transformation sat 
nye kompetencekrav til virksomheden. Det gæl-
der særligt:  
 

• Større behov for dybe digitale kompe-
tencer – særligt indenfor dataanven-
delse og analyse samt IoT 

• Et skift i medarbejderprofiler og behov 
for projektledelseskompetencer  

• Efterspørgsel efter hybridprofiler, der 
både besidder digitale spidskompeten-
cer og forretningsforståelse. 
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grundlæggende forretningsmodel. Som produktionsvirksomhed er de fx vant til at tænke i prismodel-
ler (et styk koster så meget), men i det øjeblik virksomheden bevæger sig over i at sælge servicekon-
trakter, som det er tilfældet med Enkotec, så må der nødvendigvis også ske et skift i betaling, fx for 
hver gang produktet anvendes. Det betyder øgede risici for leverandøren, og det kan være komplekst 
at gennemskue for en SMV, hvorfor mulighederne for en holistisk rådgivning bliver endnu vigtigere. 
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Case 6 – Engsig Transport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
Engsig Transport er en mindre transportvirksomhed i det midtjyske, der blev stiftet 1995. Virksom-
heden kører hovedsageligt pallegods for inventarfirmaer med særligt fokus på skrøbeligt gods som 
vinduer, døre og køkkeninventar samt øvrigt inventar og fragt til skoler, sygehuse og lignende. Virk-
somhedens primære opgave er at køre som en ”løsgænger” på markedet med en række ad hoc opgaver, 
hvilket har været kendetegnende for virksomheden siden ejeren Leif Engsig stiftede virksomheden i 
1995. I dag er Engsig Transport vokset til 24 ansatte med 20 fuldtidschauffører.  

DE DIGITALE LØSNINGER  
Engsig Transport har implementeret et navigationssystem, som ved hjælp af GPS-trackere på bilerne 
giver virksomheden adgang til realtids data om bilerne placering på et geografisk kort. Kunderne kan 
også via et link finde bilerne og følge med i, hvor bilen har været, og hvilken rute chaufføren har valgt. 
Herudover har Engsig Transport udviklet et system, der kobler data sammen og giver adgang til in-
formationer om bilernes position, kørerrute, start/stop tider, brændstofforbrug, diagnosticering mv. 
Virksomheden har desuden implementeret en webbooking funktion, hvor kunderne kan bestille trans-
port direkte på virksomhedens hjemmeside. Endeligt er virksomheden i gang med at digitalisere fak-
tureringsprocessen. Det skal føre til, at chaufførerne bruger sin mobiltelefon og tager et billede af 
fragtbrevet, som derefter sendes elektronisk til kunden, når fragten er fremme hos levereringsadressen. 

Profil 

• Branche: Handel og transport (vejgodstransport) 

• Geografi: Region Midtjylland 

• Ansatte: 24 

• Ejerforhold: Ejerledet 
 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen: Logistik, salg og kundehåndtering er digitaliseret 

• De digitale løsninger: GPS navigationssystem af bilerne, samkøring af bilernes datasyste-
mer med automatisk download af kørselsrapporter, webbooking og digital fakturering 

• Hvad fik sat dem i gang: Opkøb af transportvirksomhed, øget ordretilgang og travlhed 

• Kritiske faktorer undervejs: IT-kyndige medarbejdere med lyst og vilje til at drive den di-
gitale udvikling, tæt samarbejde med it-leverandør, ledelsesmæssig opbakning. 
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VIRKSOMHEDENS DIGITALE TRANSFORMATION 
I 2012 sad Leif Engsig med et A4-ark og styrede logistikken fra sit skrivebord. Aftaler med kunder 
blev noteret i hånden og kommunikeret videre til chaufførerne via telefon og fax. Samtidig oplevede 
virksomheden stor vækst og på grund af øget ordretilgang var det vanskeligt at følge med den stigende 
efterspørgsel fra kunderne. Ifølge Leif var virksomheden også relativt sårbar, da han var den eneste i 
virksomheden med overblik over logistikken og indblik i aftaler med kunder og chauffører. 

På samme tidspunkt valgte Leif at opkøbe en anden transportvirksomhed for at følge med den sti-
gende ordretilgang. Det skulle vise sig at være startskuddet for virksomhedens digitale transformation. 
En GPS-løsning fulgte med i opkøbet, som betød, at Leif og virksomhedens kontoransatte relativt 
nemt kunne få et overblik over bilernes kørselsruter fra computeren. Det gav bedre mulighed for at 
navigere bilerne rundt i løbet af dagen og dermed ef-
fektivisere planlægningen af opgaver. Samtidig betød 
teknologien, at kunderne nu kunne få fuld dokumen-
tation over chaufførens rutevalg og eventuelle forhin-
dringer på vejen. 

Implementeringen af sporingssystemet i løbet af 2012 
var på det tidspunkt endnu et datasystem i rækken. 
Virksomheden havde desuden en håndfuld øvrige sy-
stemer til at levere data om bilernes kørsel. Og på 
grund af uhensigtsmæssigheden ved at have forskellige 
systemer, som ikke talte sammen, var næste trin i den 
digitale transformation at udvikle en samlet IT-løsning, 
der kunne sammenkoble data om bilernes position, 
kørsler, start/stop tider ift. køre-hviletidsregler, 
brændstofforbrug, diagnosticering af lastbilerne mv. 

Kombinationen af en IT-kyndig medarbejder med flere års erfaring i branchen og dermed forståelse 
for transport og logistik samt et samarbejde med leverandøren Care4all betød, at virksomheden ud-
viklede en samlet løsning, hvor data i dag sammenkobles i en kørerapport. Desuden får speditørerne 
i virksomheden automatisk en notifikation, hvis der opstår en forseelse ift. køre-hviletidsregler eller 
andre uforudsete forhindringer på ruten. 

I løbet af 2017 ansatte Engsig Transport endvidere en ung speditør med erfaring fra et større fragt-
firma. Det satte gang i næste trin i virksomhedens digitaliseringsproces, idet den unge speditør kom 
med et forslag om at tilknytte webbooking, der ville give kunderne mulighed for at bestille en transport 
direkte over internettet uden at skulle kontakte virksomheden via telefon eller e-mail. Leif Engsig 
forklarer, at han på det tidspunkt havde svært ved at se fidusen eller nødvendigheden i at investere i 
en online-booking. I dag ser han dog meget anderledes på det, da funktionen, ifølge Leif, har lettet 
virksomhedens arbejdsgange og været en god service for kunderne. Det skyldes, at det døgnet rundt 
bliver hurtigt og fleksibelt for kunderne at lave en bestilling. 

Som det sidste trin i den digitale transformation er Engsig Transport i samarbejde med Care4all ved 
at udvikle et system, hvor faktureringen digitaliseres. Målet er, at chaufførerne inden for et par 

Virksomhedens digitale transformation 
Engsig Transport har inden for de seneste fem 
år været igennem en gradvis digitalisering. 

Trin 1:  Digitalisering af logistikstyringen via 
GPS-trackere på bilerne. 

Trin 2: Udvikling af en samlet løsning, der kob-
ler data om bilernes position i realtid, køre rute, 
start/stop tider, brændstofforbrug, diagnosti-
cering mv. sammen. 

Trin 3: Tilkobling af webbooking 

Trin 4: Digitalisering af faktureringsprocessen 
(igangværende proces). 
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måneder kan bruge deres mobiltelefoner og tage et billede af fragtbrevet, når bilen er fremme på 
leveringsadressen, som efterfølgende sendes elektronisk til kunden. Derfor har det været helt afgø-
rende, at en ung speditør med stor interesse for teknologien stod for processen. Virksomheden un-
dersøgte således en række forskellige IT-leverandører, hvilket, ifølge Leif, var en vanskelig proces, da 
en række firmaer alle sammen kunne tilbyde ”den bedste løsning”. En helt afgørende faktor var dog 
at vælge en leverandør, der kunne tilbyde en tilpasningsdygtig løsning med mulighed for at vælge 
moduler til undervejs i stedet for en forkromet løsning. 

KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN 
Opkøbet af en transportvirksomhed var det, der helt initialt fik skubbet digitaliseringsprocessen i gang. 
I takt med at virksomheden nu havde mulighed for at øge aktiviteten og imødekomme den øgede 
efterspørgsel fra kunderne, steg behovet samtidig for effektiviseringer og lettere arbejdsgange. Den 
stigende efterspørgsel kombineret med introduktion til GPS-navigation var således de afgørende fak-
torer for, at virksomheden valgte at investere i et nyt logistiksystem. 

Undervejs i digitaliseringsprocessen har Engsig 
Transport fået øjnene op for digitaliseringens mulig-
heder. I stedet for en forkromet digitaliseringsstrategi 
til at starte med har virksomheden undervejs kunne 
tilvælge modulløsninger og sætte udviklingsprojekter 
i gang uden, at det har krævet store investeringsom-
kostninger.  

Derudover understreger Leif, at vejen til at udvikle en 
samlet digital løsning med kørselsrapporter, web-
booking og fakturering aldrig ville have lykkedes, hvis 
ikke et par dygtige medarbejdere undervejs havde in-
teressen og viljen til at skabe forandringerne. Samar-
bejdet med en ekstern it-leverandør har desuden væ-
ret helt nødvendig, da hverken Leif Engsig eller med-
arbejderne er it-eksperter og har kompetencerne til 
selv at udvikle de digitale løsninger. En afgørende fak-

tor for valg af it-leverandør har desuden været, at leverandøren har kunne tilbyde modulløsninger i 
stedet for komplette pakker. Det har givet Engsig Transport mulighed for at starte med en relativ lille 
investering og gradvis bygget mere på, herunder webbooking og digital fakturering. 

Afgørende faktorer i transformationen 
 
Initialt: 
• Stigende efterspørgsel af transportopga-

ver i markedet 
• Opkøb af transportvirksomhed med GPS-

løsning til at følge bilerne 
 
Undervejs: 
• Ét trin – og oftest én løsning ad gangen 
• Dygtige medarbejdere med interesse for at 

udvikle de digitale løsninger i virksomheden 
• Samarbejde med leverandører af mindre 

modulløsninger, som virksomheden har 
kunne tilvælge undervejs i digitaliserings-
processen. 
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ÆNDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Digitaliseringen har ikke betydet store organisatoriske omvæltninger for sammensætning af virksom-
hedens ansatte eller væsentlige ændringer i kompe-
tencebehovet. Virksomheden består hovedsageligt 
af godschauffører, hvis primære arbejdsopgave 
ikke har ændret sig væsentligt som følge af digitali-
seringsprocessen. En mindre ændring er dog, at 
chaufførerne i dag skal kunne betjene en tablet og 
smartphone. Som Leif forklarer, har implemente-
ringen foregået trinvist, så alle medarbejdere har 
følt sig trygge i processen. Denne oplæring har 
kunne klares ved interne kurser, og det har ikke væ-
ret nødvendigt at skifte ud i medarbejderstaben.  

I forhold til at udvikle de digitale løsninger har processen ikke medført væsentlige ændrede interne 
kompetencebehov, da løsningerne er købt udefra hos en ekstern it-leverandør. I dag har digitaliserin-
gen dog betydet, at speditionsmedarbejderne skal kunne planlægge transportopgaverne og kommuni-
kere med chaufførerne via GPS-navigationssystemet på computeren, men teknologien er, ifølge Leif, 
ikke vanskelig at forstå eller arbejde med. Oplæring i programmet har kunne klares med interne kurser, 
hvor leverandørerne har undervist i programmerne. 

RESULTATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 
Digitaliseringen af logistikken og bestilling af transportopgaver har gjort, at Engsig Transport har 
kunne øge omsætningen og antallet af nye kunder og transportopgaver. Leif forklarer, at der er sket 
meget siden han sad med et A4-ark og styrede alle bilerne: ”I dag er det blevet meget mere effektivt at planlægge 
ruterne at registrere tingene. Informationerne skal kun tastes ind en enkelt gang, og det er let at gå tilbage og finde dem 
igen”, forklarer han og uddyber videre, at de har forbedret servicen, da kunderne i dag både kan bestille 
transportopgaver online og via telefonen samt følge med i leveringen af fragten. 

Endeligt fremhæver Leif, at mange af chaufførerne har taget godt imod det nye redskab, som digitali-
seringen giver dem. Med en tablet i hånden får chaufførerne leveret alle informationer om transporten, 
hvilket giver dem mere tid og mindsker risikoen for misforståelser om leveringen. Eksempelvis har 
det givet chauffører med læse- og skrivevanskeligheder et bedre arbejdsmiljø, da meddelelserne fra 
kontoret ikke altid skal kommunikeres via telefon og efterfølgende skrives ned i hånden. 

  

Ændrede kompetencebehov 

Virksomheden har i mindre grad oplevet ændrede 
kompetencebehov i digitaliseringsprocessen. 

• Digitaliseringen har betydet, at medarbejdere 
i dag skal have grundlæggende it-kompeten-
cer ift. at håndtere en tablet (chaufførerne) 
og planlægge transporten via en computer. 
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Case 7 – Eventyrsport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
Eventyrsport forhandler sports- og campingudstyr. Virksomheden, der startede som en lille kælder-
butik i Århus i 1996, er i dag Danmarks største outdoor kæde med sine 11 fysiske butikker landet over 
og webshops i både Danmark og Sverige. Fra at være en konventionel detailhandel med fokus rettet 
mod åbning af nye butikker, har Eventyrsport udviklet sig til også at være en datadrevet E-Commerce 
forretning. Initialt har virksomhedens forretningscase været at skabe en virksomhed på baggrund et 
bredt datagrundlag, hvorudfra mere kompetente beslutninger kan tages.   

DE DIGITALE LØSNINGER  
Eventyrsport har, særligt de seneste år, satset stort på digitalisering. Over tiden har virksomheden 
opbygget et komplekst og specialiseret datagrundlag bestående af et netværk af integrerede systemer, 
der tilsammen har sat Eventyrsport i front i forhold til Big Data og E-commerce inden for dansk 
detailhandel. Først og fremmest har virksomheden digitaliseret deres administration ved indførelse af 
bl.a. et ERP og et Business Intelligence system. Herudover har Eventyrsport digitaliseret deres salg 
via egen webshop og anvendelse af forskellige data om denne for at blive klogere på kundernes præ-
ferencer, søge- og købemønstre. Disse indsigter bruges dels til at gøre hjemmesiden mere personali-
seret, dels til at styre indkøb og lagerbeholdning, så andelen af spildprodukter holdes nede. Endvidere 
har virksomheden digitaliseret deres lager ved indførelse af et VMS system. Digitaliseringen af både 
økonomi, lager, webshop og kundeservice har været af central betydning for virksomheden. Det har 
muliggjort udtrækning af data på alle virksomhedens delelementer, hvilket har styrket både salg, effek-
tivitet og ledelsens beslutningsgrundlag.    

Profil 

• Branche: Detail (handel af sports- og campingudstyr) 

• Geografi: Region Midtjylland 

• Ansatte: 230 

• Ejerforhold: Ejerledet 
 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen: Både administration, salg og lager er digitaliseret 

• De digitale løsninger: Digitalisering af administration via ERP system og Business Intelli-
gence, digitalisering af salg via online salgskanaler og anvendelse af monitoreringssyste-
mer som Google Analytics, digitalisering af lager via WMS system 

• Hvad fik sat dem i gang: Ambitioner og nysgerrighed fra ledelsens side, stifter med aka-
demikerbaggrund  

• Kritiske faktorer undervejs: Ejer som har villet digitalisering, udarbejdelse af ny strategi-
plan, kapitalindsprøjtning, tilførelse af nye kompetencer, in-house IT-kompetencer. 
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EVENTYRSPORTS DIGITALE TRANSFORMATION 
I 1996 åbnede to studiekammerater en outdoor butik i en kælder i Århus. Salg og lagerbeholdning blev 
noteret på en papirblok, og internettet var noget, som flere blev vurderet som en døgnflue. Nysger-
righed i forhold til teknologiens muligheder og et øn-
ske om styrket synlighed overfor nye kunder fik alli-
gevel stifteren, Lars Sejer Sørensen, til at åbne en 
hjemmeside i 1998. Lars så et potentiale i internettet, 
men da han ikke selv havde kompetencerne til at op-
sætte en hjemmeside, som dengang ikke blot kunne 
købes færdiglavet, ansatte han en partner med hjem-
mesidekompetencer til at åbne virksomhedens første 
hjemmeside. Simultant indførte virksomheden et di-
gitalt økonomisystem, som blev første trin i deres da-
tastruktur.  
 
Indtil 2011 var virksomhedens fokus rettet mod åb-
ning af fysiske butikker frem for digitalisering. I mel-
lemtiden indførte virksomheden dog et Business In-
telligence system til at samle deres forskellige datakil-
der i et integreret system. Det fik stor betydning for 
virksomheden fremover.  
 
I kølvandet på finanskrisen satte ledelsen sig ned i 
2011 og igangsatte en ny strategiplan for virksomhe-
den. Frem for at forsætte som en konventionel detail-
handel blev fokus rettet mod også at gøre Eventyrs-
port til en storstilet datadrevet E-commerce forret-
ning. Den nye strategiplan blev fulgt op ad kapitalindsprøjtning udefra, der, som en vigtig driver, satte 
skub i både virksomhedens salg og digitalisering. Det første og meget afgørende digitaliseringsinitiativ 
blev at centralisere styringen af virksomheden, herunder styringen af webshoppen, som hidtil var ble-
vet styret decentralt. Dette viste sig at få stor betydning for virksomhedens videre udvikling ved bl.a. 
at skabe en markant stigning i salg. Samtidig begyndte virksomheden for alvor at anvende data om 
kundernes præferencer og handlemønstre til salgsoptimering og markedsføring gennem forskellige 
datakilder heriblandt Google Analytics, Google Adwords og sensorer i de fysiske butikker.  
 
Siden er flere digitaliseringsinitiativer kommet til. Eventyrsport har bl.a. indført et digitaliseret lager-
system til at styre deres efterhånden store lager, minimere andelen af spildprodukter og styrke kom-
munikationen med leverandører. Det digitaliserede lagersystem er det nyeste og mest komplekse IT-
system i virksomhedens hidtidige historie. Virksomheden har desuden lanceret sin fjerde og hidtidige 
mest avancerede hjemmeside, der muliggør indhentning af endnu mere data om kundernes søgemøn-
stre og giver en webshop personaliseret efter kunderne.  
 
KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN 
Lars Sejer Sørensens nysgerrighed overfor internettets muligheder og ambitioner om at vokse var, i 
samspil med hans kompetencer som cand.oecon., det, der initialt startede virksomhedens 

Eventyrsports digitale transformation 
Virksomheden har været igennem en gradvis di-
gitalisering, som særligt får gennemslagskraft i 
2011-12 via ny strategiplan og kapitalindsprøjt-
ning. Fokus har fra start været at drive forret-
ningen på baggrund af data, og efter 2011 bliver 
fokus at skabe en E-commerce forretning.  

Trin 1: Åbning af hjemmeside og indførelse af 
digitalt økonomisystem  

Trin 2: Indførelse af Business Intelligence  

Trin 3: Udvikling af ny og mere digitalt oriente-
ret strategi; fra konventionel detailhandel til E-
commerce virksomhed, herunder centralise-
ring af webshop og anvendelse af hjemmeside-
data til salgsoptimering 

Trin 4: Digitalisering af lagersystem  

Trin 5: Lancering af ny og mere personaliseret 
hjemmeside ved brug af data. 
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digitaliseringsproces. Selvom Lars ikke er IT-ekspert, har hans store nysgerrighed overfor digitale tek-
nologier været en central drivkraft bag virksomhedens digitaliseringsproces. Det samme har hans 
cand.oecon.-baggrund, der helt fra virksomhedens begyndelse har styret Eventyrsport i en datadrevet 
retning. Givet Lars’ uddannelse har virksomheden fra start haft et anderledes og mere datadrevet 
mindset, hvor vigtigheden af data og det at tage beslutninger ud fra et datagrundlag har været den 
centrale drivkraft. Gennemgående har virksomhedens fokus således været at generere mest muligt 
data om både kunder, salg, lager mv. for på denne baggrund at styrke deres beslutningsgrundlag.  
 

Herudover har udarbejdelsen af ny strategiplan i 2011 
været en central faktor undervejs, som for alvor satte 
digitalisering på kortet i virksomheden. I forlængelse 
af denne har kapitalindsprøjtning også været kritisk 
for virksomhedens digitaliseringsproces ift. at kunne 
finansiere nogle af de investeringer, som digitaliserin-
gen har krævet. Med kapitalen kom desuden stigende 
krav til virksomhedens organisering og resultater. 
Budgetter og planer blev kritiske at overholde, og 
virksomheden var nu nødsaget til at levere, så planer 
kunne honoreres. Disse ændrede betingelser satte 
skub i virksomheden. Det samme gjorde Eventyrs-
ports professionelle bestyrelse, der via værdifuld spar-
ring om detail- og e-handel har spillet en afgørende 
rolle i virksomhedens digitaliseringsproces.  
 
Erhvervelsen af interne IT-kompetencer har endvi-
dere været en kritisk faktor for virksomhedens digita-
liseringsproces. In-house IT-kompetencer har været 

særdeles vigtige, dels for at sikre kvaliteten og implementeringen af de nytilkomne IT-systemer, dels 
for at bidrage til udviklingen af nye digitale løsninger. De interne IT-kompetencer har sikret, at alle 
IT-systemer fra eksterne leverandører er blevet testet systematisk, således at ekstraudgifter på for sent 
fundne fejl er undgået. Dette har, ifølge Lars, været kritisk for virksomhedens digitaliseringsproces, da 
implementering af IT-systemer ofte er forbundet med problemer og betydelige ekstraudgifter hen ad 
vejen, der for en lille butik kan få stor betydning. Generelt er virksomhedens erfaring, at det i en 
digitaliseringsproces er centralt at have interne kræfter til at identificere, hvilke digitale løsninger der 
er behov for at få implementeret og om det, der leveres lever op til de behov, virksomheden har.  
 
Generelt har tilførelsen af nye kompetencer til virksomheden i form af flere højtuddannede medar-
bejdere og ny ledelse desuden været kritisk for virksomhedens digitalisering. Det vil blive uddybet i 
det følgende afsnit. 

Afgørende faktorer i transformationen 
 
Initialt: 
• Dedikeret ledelse, der dels har været nys-

gerrige overfor digitaliseringens mulighe-
der, dels har haft en vilje til at udvide og ud-
vikle virksomheden 

• Et datadrevet mindset, der fra start har sty-
ret retningen på virksomheden 

 
Undervejs: 
• Ny strategiplan mod E-commerce 
• Kapitalindsprøjtning fra privatpersoner  
• In-house IT-kompetencer til at implemen-

tere og udvikle it-systemer  
• Tilførelse af nye kompetencer til virksom-

heden – primært ved ansættelse af højtud-
dannede medarbejdere og udskiftning af le-
delse. 

•  
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ÆNDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Virksomhedens digitaliseringsproces har helt fra begyndelsen af sat krav til medarbejdernes kompe-
tencer. I første omgang stillede åbningen af en hjemmeside krav til ansættelse af en medarbejder 
med kompetencer indenfor dette. Sideløbende har virksomheden, i tråd med deres datadrevne til-
gang, ansat forholdsmæssigt mange akademikere 
sammenlignet med normen i detailbranchen. 
Ifølge Lars har ansættelsen af akademikere været 
værdifuldt, da akademikere generelt angriber pro-
blemer på et andet niveau. De har kompetencerne 
til at arbejde med store datamængder og løser pro-
blemstillinger ud fra en datadrevet metodisk og te-
oretisk tilgang.  
 
I de seneste år er det særligt virksomhedens sats-
ning på online salg og E-commerce, som har 
skabt nye kompetencekrav. Denne satsning blev 
startskuddet til en kraftig vækstomsætning, som 
endvidere gav anledning til en betydelig opman-
ding i virksomheden. Vækstomsætningen betød 
desuden, at hele ledergruppen blev udskiftet, fordi de eksisterende ledere manglede de rette kompe-
tencer til at følge med virksomhedens kraftige udvikling. Derfor blev nye økonomi-, marketing- og 
lagerchefer ansat. I dette spor har Eventyrsport fokuseret på at ansætte medarbejdere, der evner at 
overkomme de store datamængder, som virksomheden i dag bygger på. Af den årsag har virksomhe-
den primært ansat akademikere, herunder primært cand.merc.er.  
 
Generelt er det særligt virksomhedens internetforretning, der har krævet nytilkomne kompetencer. 
Herunder har virksomheden, som nævnt, etableret en intern IT-afdeling til at stå for henholdsvis im-
plementeringen og udviklingen af de forskellige IT-systemer, som de modtager fra eksterne leveran-
dører.  
 
I forlængelse af de nyansættelser, som digitaliseringstiltagene har ført med sig, har virksomheden 
desuden satset stort på intern opkvalificering af deres ansatte. Til dette har de udviklet et uddannel-
sesprogram baseret på e-learning, der tager afsæt i monitorering og tests på butiksmedarbejdere. 
Dels har de opbygget deres egen lederuddannelse til at opkvalificere deres butikschefer, dels har de 
tilbudt faglig oplæring af butiksmedarbejdere ift. de produkter, de sælger.  

RESULTATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 
Virksomhedens digitalisering har været en helt afgørende faktor i deres udvikling. Digitaliseringen har 
muliggjort, at de har kunnet gennemføre deres vækstambitioner og oplevet en markant stigning i salg. 
Endvidere er de, på baggrund af monitorering af kunder, salg og lager, blevet bedre til dels at indkøbe 
og styre deres lagerbeholdning, så de undgår at stå tilbage med en masse spildprodukter, dels at arbejde 
med prognoser. Det er også i stigende monitorering og analyse af Big Data, at Eventyrsport ser et 
stort potentiale fremover.   

Ændrede kompetencebehov 
I kraft af virksomhedens digitaliseringsproces har 
de oplevet ændringer i deres kompetencebehov.   
 

• De har blandt andet haft et behov for nye 
kompetencer til udvikling af webshop og 
implementering af IT-systemer, hvilket 
har givet anledning til ansættelse af in-
house IT-kompetencer 

• Udskiftning af ledergruppe 
• En stigning i højtuddannede medarbej-

dere  
• Intern opkvalificering gennem interne 

uddannelsesforløb af butikschefer og -
medarbejdere via e-learning. 
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Case 8 – HS Byg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
HS Byg udfører både snedker-, tømrer- og mureropgaver inden for tre områder; henholdsvis privat-
byggeri, entrepriser og forsikringssager, samt planlægning og ledelse af byggesager i relation hertil. 
Virksomheden blev grundlagt i 1902, og i 2004 overtog Henrik Søgaard (HS) virksomheden efter at 
have arbejdet i virksomheden i et år. Enterpriseaktiviteten er et selvstændigt selskab i virksomheden - 
og ham, der leder denne aktivitet, er medarbejder af HS Byg.  

Da den nuværende ejer overtog virksomheden, var der kun omkring fem ansatte tilbage, og virksom-
heden var ikke opdelt i forretningsområder som nu. De havde på det tidspunkt også vindues- og 
produktion af døre. Den nuværende ejer skønnede dog ret hurtigt, at denne del af forretning ikke var 
rentabel, og valgte derfor at lukke det aktivitetsområde ned. I dag har virksomheden knap 40 ansatte.  

DE DIGITALE LØSNINGER 
Da den nuværende ejer overtog virksomheden, havde de kun et meget simpelt og forældet bogholde-
risoftware, og ellers var virksomheden ikke digitaliseret. Først anskaffede HS et modulært økonomi- 
og sagssystem kaldet EG-Visual fra Dansk Byggeri, som de sidenhen har udvidet med moduler til 
timestyring og elektronisk fakturering. Virksomheden er vokset siden HS overtog den, og i takt med 
dette har virksomheden specialiseret sig, så de både varetager privatbyggeri, forsikringssager og byder 
på enterpriseopgaver. Til det formål bruger de henholdsvis I-control til styring af enterpriseopgaver 
og til at understøtte kravene til teknisk dokumentation. Til forsikringssager bruger de Scalepoint, som 
ligeledes understøtter de krav, der er til dokumentation, hvilket er en opgave, som den enkelte 

Profil 

• Branche: Byggeri (tømrer, murer, snedker, entrepriser, privatbyggeri forsikringssager) 

• Geografi: Region Midtjylland 

• Ansatte: 40 

• Ejerforhold: Ejerledet 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen: Administration, opgavestyring, workflowstyring, kunde-
vendt kommunikation og specialiseret forretningsudvikling gennem digitalisering 

• De digitale løsninger:  EG Visual til cloudbaseret time-, sags- og økonomistyring, I-control 
til styring af entrepriseopgaver og Scalepoint til forsikringsopgaver 

• Hvad fik sat dem i gang:  Ejerskifte og behov for bedre sagsstyring 

• Kritiske faktorer undervejs: At kunne dele erfaringer med lignende virksomheder og 
øget specialisering. 
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håndværker skal kunne varetage. Mobiltelefoner og små bærbare touchscreen computere er derfor en 
del af værktøjskassen. Virksomheden er inden for det sidste år blevet aktiv på de sociale medier - ikke 
som salgskanal, da det ikke vurderes at have særlig meget værdi for deres type af virksomhed, men for 
at synliggøre, at virksomheden tager et socialt ansvar. 

HS BYG’S DIGITALE REJSE 
HS er først uddannet tømrer og derefter konstruktør. Qua denne uddannelse har HS en stor indsigt i 
og forståelse af planlægning og styring som forudsætning for at drive en sund forretning, men for HS 
er dette samtidig en faglig interesse. Som en virksomhed, der lever af at sælge timer, så skal der være 
styr på timestyringen. Derfor investerede HS hurtigt efter overtagelsen i en software platformsløsning 
kaldet EG-Visual fra Dansk Byggeri. Det omfatter 
et økonomisystem, hvortil der er koblet sagssty-
ring specielt beregnet til byggeriet.  Fordelen ved 
systemet er også, at det er modulbaseret, så man 
som virksomhed kan tilkøbe moduler i takt med, 
at forretningen vokser eller bliver mere kompleks. 
EG Visual gav et redskab til at kunne styre, gen-
nemskue og efterkalkulere den enkelte byggesag. 
Sidenhen har HS også implementeret elektronisk 
fakturering og timestyring.  

En af de første ting HS introducerede var en 
LEGO-tavle til timeplanlægning. Dernæst var et af 
de næste digitale projekter at overgå til elektronisk 
planlægning, så hver enkelt medarbejder kan styre 
sine opgaver via sin mobiltelefon. Som resultat af 
denne digitalisering af deres interne arbejdsproces-
ser har virksomheden opnået en øget effektivitet. 

I dag har de en fuldtidsansat i administrationen, som varetager et bredt spektrum af administrative 
opgaver. Det er HS’ vurdering, at hvis han ikke havde investeret i EG Visual med de funktionaliteter, 
de har til rådighed i dag, så ville han have haft brug for en fuldtidsansat i bogholderiet foruden den 
administrative medarbejder, de har ansat.   

Siden HS købte virksomheden, er den vokset, således at de nu også kan byde på entreprise opgaver. 
For at understøtte de ansatte, der arbejder med entrepriseopgaver og forsikringssager, har HS anskaf-
fet små touchscreen computere som arbejdsredskab, der sammen med mobiltelefonerne gør, at den 
enkelte håndværker har redskaber ved hånden, som er nødvendige for at leve op til de tekniske doku-
mentationskrav.  

I maskinværkstedet er der ikke rigtigt sket nogle udskiftninger. Det skyldes, at HS valgte at lukke 
produktionen af døre og vinduer ned, fordi det ikke var rentabelt med den udvikling, der er sket inden 
for døre og vinduesproduktion, og derfor har der ikke været et behov for fx CNC maskiner. 

HS Bygs digitale transformation 

Trin 1: Investering i Økonomi- og sagsstyring som 
planlægnings- og optimering 

Mellem trin 1- og trin 3 ændres ledelsesstruktur, så 
der er en ansvarlig for entreprisesager og en an-
svarlig for forsikringssager 

Trin 2: Ekstern kommunikation – alene som kanal 
til at profilere virksomhedens sociale ansvar sna-
rere end som salgskanal  

Trin 3: Specialisering, professionalisering af entre-
prise- og forsikringsopgaver- og digitalisering for-
udsætning for at kunne varetage den type opga-
ver. 
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Sidste år valgte virksomheden at blive aktiv på de sociale medier. Årsagerne var ikke, at de ønskede en 
ny salgs-og markedsføringskanel, da kunderne hidtil i høj grad kommer på basis af anbefalinger fra 
andre kunder. Men virksomheden sætter en ære i at tage et socialt ansvar, og de så de sociale medier 
som en måde at udbrede dette budskab. De sociale medier har primært til formål at kommunikere, at 
virksomheden har en social profil. Det gælder eksempelvis budskaber som, hvis en ansat kommer til 
skade eller får nedslidningsproblemer, så ændrer de på arbejdsorganiseringen, så der stadig er et me-
ningsfuldt arbejde for den pågældende medarbejder. Virksomheden er ligeledes aktiv i forhold til a 
tage unge ind, som har diverse udfordringer i første omgang som arbejdsdreng/pige, men med per-
spektiv på at blive læring. 

KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN  
Via sin uddannelse som konstruktør er HS uddannet til at udnytte teknologi for at optimere bygge-
processer, hvilket har været afgørende for digitaliseringen. Dertil har den kritiske faktor for digitalise-
ringen været ledelsens forståelse af, at hvis virksomheden skulle udvikle sig fra at være for nedadgå-
ende og blot have fem mand ansat, når det gik 
bedst, så var det afgørende at få styr på de en-
kelte opgaver og ressourceforbrug i tilknytning 
hertil. Det skyldes, at byggerivirksomheder er re-
lativt arbejdskraftintensive, og digitalisering af 
opgaveindgang, sagsstyring, timestyring og fak-
turering har været vejen hertil. Det har skabt for-
udsætningerne for, at HS har kunnet vokse og 
dermed også specialisere sig inden for henholds-
vis entrepriseopgaver og forsikringssager. 

Endvidere har HS, idet virksomheden havde 
meget få ansatte, da han overtog den, haft mu-
lighed for ’at stille sit eget hold’ af medarbejdere. 
Her har han primært ansat yngre medarbejdere, 
som han oplever er parate til at bruge digitale 
redskaber, og som har lært at anvende digitale 
teknologier på brugerniveau gennem deres ud-
dannelser. Samtidig har HS valgt en pragmatisk 
tilgang til digitalisering, hvor han ikke på noget 
tidspunkt oplever ”at han har forkøbt sig på tek-
nologi”.  

HS har haft meget fokus på, hvordan man får alle medarbejdere med i forhold til digitaliseringen bl.a. 
med udgangspunkt i, at murere og tømrere ikke er så teknisk mindede, som fx elektrikere og VVS’ere. 
Han har valgt at arbejde med en superbruger-model for hvert fagområde i virksomheden, og det har 
virket godt. Som HS fortæller ”Nu skal vi ikke kalde alle medarbejdere ind, når der kommer en ny lærling eller 
svend. Så er det en superbruger, der gennemgår, hvordan de anvender teknologien og hvorfor, og det er langt mere effektivt 
end at sende folk på kursus”.  

Afgørende faktorer i transformationen  

Initialt: 
• Ny ledelse, der qua sin uddannelse og erfa-

ring indser, at digitalisering er nødvendigt 
for at skabe overblik og kunne styre forret-
ningen.  

• Dansk Byggeris tilbud til medlemmer, som 
er tilpasset en målgruppe, der ikke er teknisk 
mindede 

Undervejs:  
• Professionaliserer ledelsesstruktur og or-

ganisering for at understøtte forretningsud-
vikling- pragmatisk digitalisering for at un-
derstøtte forretningsmål.  

• Betydningen af netværk i en beslægtet situ-
ation 

• Sparring og rådgivning med eksterne, her-
under Dansk Byggeri og andre virksomhe-
der. 
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På et tidspunkt stod HS overfor at skulle anskaffe en server for at kunne håndtere de voksende data-
mængder. HS blev her af en lokal IT-rådgiver frarådet at gå den vej, men at han i stedet skulle anvende 
en cloudløsning. Han var initialt skeptisk, men cloudløsningen har vist sig, at være den helt rigtige 
løsning, fordi det giver virksomheden en meget større grad af fleksibilitet. På samme måde har HS øje 
for, at han nok inden for de nærmeste år kommer til at investere i løfterobotter til vindues og døre 
indsætning. Det handler ikke alene om prisen, men også om, at de er tilstrækkeligt fleksible, så de reelt 
medfører, at de kan erstatte den ene mand på opgaven. Omvendt vurderer HS, at de ejerledede SMV’er 
som ikke investerer i digitale teknologier vil dø over de næste år. For det vil være billigere for en med 
iværksætterkompetencer at leje sig ind end at købe en virksomhed med forældet knowhow (og ma-
skinpark som noget sekundært).  

En af udfordringerne i forhold til digitalisering af SMV’erne er, at hvis en leder først er blevet 50 år, 
og virksomheden nogenlunde kører, så er han/hun ikke motiveret til at investere i digitaliseringen, 
med hvad det kræver økonomisk og ledelsesmæssigt. HS har ikke gjort brug af erhvervsfremme- og 
vidensystemet. Til gengæld synes HS, at Dansk Byggeri gør det rigtig godt i forhold til deres medlem-
mer bl.a. gennem det software, som de har fået udviklet specifikt til branchen. Undervejs har andre 
virksomheder inden for branchen været HS’ vigtigste kilde, når han har overvejet investeringer. Det 
gjorde fx, at han valgte at købe små bærbare touchscreen computere i stedet for Ipads til sine ansatte, 
der arbejder med entreprise- og forsikringssager. En investering som har vist sig at være rigtig, fordi 
den muliggør, at den enkelte håndværker har de rigtige redskaber for hånden til at løse krav til doku-
mentation. Set i bakspejlet har digitaliseringen fuldt indfriet HS’ forventninger og har også muliggjort 
den vækst og professionalisering, som virksomheden er lykkedes med. 

ÆNDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Som led i væksten er der sket en professionalisering af ledelsen med en leder for entrepriseaktiviteter, 
som er et selskab i virksomheden, og som er medejer af HS Byg samt en enhed for forsikringssager.  
Samtidig har digitaliseringen været med til at understøtte, at den enkelte medarbejder får større ansvar 
for at kunne styre sine egne opgaver og ressourcer med henblik på at sikre optimal ressourceudnyttelse 
og effektivbrug af ”resttid” fx på slutningen af en arbejdsdag.  

Som nævnt ovenfor er ledelsesstrukturen udviklet i takt med, at virksomheden har vokset og speciali-
seret sig ind for andre områder. HS vurderer, at han qua sin uddannelse har erhvervet sig nogle kritiske 
kompetencer ift. at kunne overskue sammenhænge 
og planlægge, hvilke er nødvendige for at kunne 
drive vækst og udvikling, og det er så understøttet 
af digitalisering. HS har ligeledes prioriteret at an-
sætte yngre medarbejdere, som er motiverede for 
og har grundlæggende indsigt i digitale teknologier. 
En organisatorisk forankring af implementering og 
nyanskaffelser gennem superbrugere kombineret 
med, at nyere faglærte har deres basale digitale 
kompetencer på plads, har gjort, at kompetencer 
tilegnes igennem læring på jobbet, og erfaringen er, 
at medarbejderne er motiverede for digital tekno-
logi, når det gør tingene nemmere.  

Ændrede kompetencebehov 
Virksomheden har oplevet ændringer i kompeten-
cekravene, herunder:  
 

• En professionalisering af ledelse og 
større ansvar til de enkelte medarbejdere 

• Behov for stærkere digitale kompeten-
cer, som er mødt ved at ansætte flere 
yngre medarbejdere, som er motiveret 
overfor nye digitale hjælpemidler, og via 
uddannelse af superbrugere. 
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Langt hen ad vejen har oplevelsen været, at medarbejderne er positive, hvis de kan se, at teknologien 
gør tingene nemmere. Tømreruddannelsen fx er begyndt at integrere digitalisering, så de nyuddannede 
faglærte har de basale digitale kompetencer på plads. Spørgsmålet om, hvor digitale de skal være er 
hele tiden en overvejelse, hvor HS har valgt en pragmatisk tilgang, fx – at en lille bærbar computer 
først blev købt, fordi det var et nødvendigt arbejdsredskab i forsikrings- og entreprisesager, hvis den 
enkelte tømrer eller murer selv skulle klare hele opgaven inkl. dokumentation, så var en mobiltelefon 
ikke længere nok. 

 
RESULTATER OG FREMTIDIGE PERSPEKTIVER 
Som nævnt var der kun fem ansatte da HS overtog virksomheden. Fra starten af havde han fokus på, 
hvordan de som virksomhed ”kunne købe sig til produktivitet”, for det var afgørende for at kunne 
drive en sund forretning, og det har været ledetråden for HS’ investeringer. Hans vurdering er, at 
mange af de små ejerledede virksomheder i DK vil lukke over de næste år, fordi de sidder med en 
forældet maskinpark, men først og fremmest en forældet know-how - og hvis man som HS vil starte 
egen forretning, så er det billigere at leje sig til lokaler og selv kunne ansætte medarbejdere med det 
rette kompetencemiks snarere end at sætte penge i en virksomhed, som ikke er up-to date. HS har 
kigget på robotter i byggeriet, som en mulig næste investering. Indtil nu har robotterne været for 
klodsede, også bruger håndværkerne dem ikke, men mulighederne i løfterobotter er dels godt for 
arbejdsmiljøet, men kan også effektivisere arbejdsgange ved indsætning af vinduer og døre. HS vur-
derer, at man på tværs af brancher vil se en øget anvendelse af robotter, som samarbejder med de 
ansatte, så behøver man ikke længere to mand til at sætte en dør i. Når han ser på springet i funktio-
nalitet på fx vinduesløftere fra generation1 robot til generation 2, så handler det også om, at teknolo-
gien, når en modenhed og en funktionalitet, så den rent faktisk bliver nem og at anvende. I byggeriet 
kan det også være med til at løse nogle af arbejdskraftsudfordringerne. 
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Case 9 – JO Safety  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
JO Safety i Nykøbing Falster er en skiltevirksomhed, der er specialiseret inden for sikkerhedsskiltning. 
Virksomheden producerer både standardprodukter, hvor materiale og farver kan variere samt mere 
specialiserede produkter til fx offshore. Kendetegnede for sikkerhedsskilte er, at de skal leve op til en 
række standarder og bestemmelser, og de udgør derfor et nichemarked i sig selv. Virksomheden, hvis 
kunder typisk er større industrivirksomheder eller grossister som Sanistål, sælger i dag primært til det 
danske marked, men satsningen fremover er at øge deres eksport ved åbning af webshops i flere andre 
europæiske lande. JO Safety har i alt 20 ansatte, som fordeler sig i administration, salg, grafisk arbejde 
og produktion. 

DE DIGITALE LØSNINGER  
Som grafisk virksomhed er anvendelsen af digitale løsninger i sig selv ikke nyt, hverken i design- eller 
produktionsfasen. I produktionen har virksomheden løbende indkøbt mere og mere avancerede digi-
tale printere, som printer direkte på aluminiumplader. Derudover har virksomheden siden 2009 haft 
en webshop, som de pt. er ved at opgradere, så den integreres med virksomhedens andre systemer. I 
2017 investerede JO Safety i et Product Information Management (PIM) system fra Perfion, som 
muliggjorde en avanceret styring af deres produkt og produktinformationer. Ændringer i et PIM sy-
stem slår omgående igennem alle steder, hvor oplysningerne bruges, således at priser, produktdata 
m.v. kun skal opdateres et sted. PIM systemet muliggør desuden, at grossister og andre kunder kan 
integrere det i deres egne IT-systemer. 

Profil 

• Branche: Fremstillingsvirksomhed  

• Geografi: Region Sjælland  

• Ansatte: 20 

• Ejerforhold: Ejerledet 
 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen: Digitalisering af administration, produktion, salg og virk-
somhedens samlede forretningsmodel 

• De digitale løsninger: Digitalisering af administration via Product Information Manage-
ment system,   

• Hvad fik sat dem i gang: Generationsskifte, vækst i produktporteføljen, der skabte behov 
for et systematisk overblik 

• Kritiske faktorer undervejs: Udnytte de fulde potentialer i deres software. 
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JO SAFETYS DIGITALE TRANSFORMATION 
JO Safetys digitale transformation har for alvor taget fart, da virksomhedens nuværende direktør, 
Thomas Hovmand, overtog virksomhedens fra sin far i 2011. Indtil da har virksomheden været tilba-
geholdende overfor nye digitale udviklingsprojekter og blot fulgt den trinvise digitale udvikling, som 
branchen krævede. Bl.a. indkøbte de 2009 deres første digitale printer til produktionen, samtidig med 
at de åbnede en webshop.  

Med Thomas’ overtagelse blev der sat ny retning og 
strategi for virksomheden, som langsomt satte gang i 
forretningen og medførte en betydelig stigning i an-
tallet af produkter. Det betød, at de mistede overblik-
ket og styringen over produkterne. Skulle der skrues 
på priserne, var der et utal af steder, det skulle rettes 
til, og derfor var det en omfattende opgave at justere 
priser og produktinformation. Da virksomheden i 
2016 igen skulle til at opdatere produkterne, kiggede 
de derfor rundt efter en nemmere måde at gøre det 
på og faldt over PIM systemet. Efter nogle trængte år 
pba. købet af virksomheden og investeringer i nye 
bygninger var gælden efterhånden betalt af, og derfor 
var der plads til den store investering på 500.000 i det 
nye system. 

Systemet var egentlig købt ind for at gøre det nemmere at justere og styre produktinformationer og 
priser internt i virksomheden. Derfor var det lidt af en øjenåbner, da de pludselig opdagede, at deres 
kunder viste stor interesse i systemet. Det skete næsten ved en tilfældighed, da salgschefen over for en 
kunde nævnte, at de kørte med PIM systemet. Kunden, der var tæt på at opgive de mange varenumre 
fra JO Safety, livede pludselig op og hentede straks sin marketingschef. Med PIM systemet kunne de 
nemlig integrere alle de relevante varer i deres eget system, således at deres medarbejdere hurtigt og 
selvstændigt kunne bestille produkterne. Således har JO Safety med PIM systemet fundet en vej ind i 
de store virksomheder, som virksomheden ellers ofte var for lille til at handle med. Herfra åbnede nye 
muligheder sig op, og de blev pludselig interessante for nye, større kunder, da de nu kunne integrere 
systemerne direkte med kunderne og således levere realtidsdata direkte til dem.  

Implementeringen af PIM systemet har ligeledes åbnet en masse muligheder internt, og pt. er virk-
somheden ved at udskifte deres gamle webshop med én, der kan tale sammen med både PIM systemet 
og deres ERP system. Det vil betyde, at kunder kan logge direkte ind i systemet og få adgang til deres 
priser i ’real time’. Endvidere betyder det, at de hurtigt vil kunne åbne nye webshops i andre lande, 
hvilket virksomheden arbejder frem mod.  

Jo Safety’s digitale transformation 
 
Trin 1: Digitale design- og produktionsystemer 

Trin 2: Åbning af webshop  

Trin 3: Indførelse af Product Information Mana-
gement (PIM) system til styring af produkter og 
data  

Trin 3: Integration via PIM i kundernes systemer 

Trin 4: Kloning af udbuddet til andre lande via 
PIM. 
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KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN 
I første omgang var digitaliseringen en nødvendighed for at holde styr på de mange nye produkter, og 
det var særligt ønsket om at være fleksible på priser og forbedre interne arbejdsprocesser, som igang-
satte digitaliseringsprocessen. Hertil spillede generationsskiftet i ledelsen en betydelig rolle, da Thomas 
med sin overtagelse af virksomheden anlagde en ny 
og mere digital strategi end tidligere.  

I anden omgang muliggjorde det nye digitale system 
en ny forretningsmodel. Helt kritisk i denne overgang 
har været en god rådgivning omkring investering i sy-
stemer. Her har virksomheden gjort brug af en kon-
sulent, som har vejledt i den optimale integration af 
deres produktsystem og webshop, som var deres 
store problematik i 2016.  

Det næste kritiske punkt var at opdage og udnytte de 
potentialer, der lå i det nye system. Her var det et held, 
at man ansatte en salgschef, som kunne se muligheder i systemet og begyndte at profilere det i salgs-
øjemed. Det har desuden været kritisk for virksomhedens digitale udvikling, at medarbejderne har 
været med på rejsen og har været åbne for at få nye arbejdsopgaver. Selv har Thomas deltaget i et 
Acceleratorforløb, som har givet ham inspiration til at tænke større og i nye forretningsmodeller, hvil-
ket har fået betydning for den fremadrettede strategi.  

ÆNDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Før introduktionen af det nye PIM system arbejdede virksomhedens medarbejdere alle ”lidt med sky-
klapper på”. Hver især udførte de deres egne arbejdsopgaver, og opfattelsen var, at der ikke var behov 
for at udvikle nye kompetencer. Thomas frygtede derfor, at det nye system ville skræmme medarbej-
derne. Det viste sig dog ikke at blive tilfældet, og i 
stedet har systemet mødt stor opbakning blandt 
medarbejderne. Ved implementeringen af systemet 
har virksomheden tilmed fundet nye kompetencer, 
som de ikke vidste, at de havde blandt medarbej-
derne. Eksempelvis viste en af kontoreleverne at 
have øje for projektstyring og anvendelse af regne-
ark, og i dag har hun via en HD i regnskab fået an-
svaret for både det nye PIM system og virksomhe-
dernes ISO-certificeringer. Således har virksomhe-
den via efteruddannelse ’flyttet’ eksisterende med-
arbejder til de nye kompetencekrav, som deres di-
gitalisering har skabt.  

Ifølge virksomheden har en forudsætning for den 
hurtige omstilling blandt medarbejderne formodentlig været, at de i årene forinden havde en naturlig 
udskiftning i medarbejderstaben. Her gik en række af de ældste medarbejdere, som udpræget havde 

Afgørende faktorer i transformationen 
 
Initialt: 
• Ønske om at få overblik og systematik over 

produkter og prissætning  
• Generationsskifte i ledelse 
 
Undervejs: 
• Sparring med konsulent og deltagelse i ac-

celeratorforløb  
• Da de begyndte at opdage og udnytte de 

fulde potentialer i PIM-systemet. 

 

  

Ændrede kompetencebehov 
Virksomheden har oplevet ændrede kompetence-
krav pba. digitaliseringen, som de har mødt ved: 
 

• Opdagelse af nye kompetencer hos med-
arbejderne og via efteruddannelse 
’flytte’ medarbejdere til de nye arbejds-
opgaver, digitaliseringen har skabt 

• Ansættelse af yngre folk og flere højtud-
dannede for at styrke helhedsforståelsen  

• Ansættelse af mellemlederniveau, der 
bl.a. har skabt en mere udviklende rolle 
for direktøren  

• Sparring med professionel bestyrelse.  
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”hele virksomheden” oppe i hovedet, på pension. Forventningen er, at det nok havde været tungere 
også at få dem med på rejsen.  

For at imødekomme de ændrede kompetencebehov, som virksomhedens digitalisering og ændrede 
forretningsmodel har skabt, har virksomheden prioriteret at ansætte yngre folk og flere højtuddan-
nede. Som resultat af deres digitalisering har virksomheden oplevet et større behov for at tænke i 
helheder og sammenhænge end i de ”gamle” enkeltstående roller, der før prægede virksomhedens 
arbejdsprocesser, og i dette har ansættelsen af højtuddannede været central. Ansættelsen af højtud-
dannede har givet en anden viden, struktur og tilgang til at drive virksomheden på, som virksomheden 
er vokset på baggrund af.  

I løbet af de seneste år har JO Safety desuden ansat en ny salgschef, en produktionschef og en 
cand.mag. i administrationen. Det har ændret Thomas’ rolle som administrerede direktør betydeligt. 
Fra at have fokus rettet mod virksomhedens drift og være den, som mestrede og bandt alle processerne 
i virksomheden sammen, har han i dag fået en meget mere udviklende rolle, hvor har tid til at tænke 
fremad. Ligeledes har virksomhedens professionelle bestyrelse, som bl.a. indbefatter stifteren af Pri-
ceRunner, udgjort en vigtig inspirations- og kompetencekilde, der har bidraget til deres nye strategi 
om at vækste til udlandet.  

RESULTATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 
Digitaliseringen og integrationen af deres produktsystem har først og fremmest skabt større styring 
og systematisk overblik i virksomheden. Samtidigt har det været indgangen til en række nye kunder og 
til en ændret forretningsmodel. Før det nye PIM system var JO Safety’s vækststrategi, at de skulle blive 
store nok til at kunne stå i mod den dag, hvor store udenlandske spillere kom ind på det danske marked 
for sikkerhedsskilte. Nu satser de selv på at udvide deres forretning til andre lande. Det næste trin i 
udviklingen bliver nemlig at opdatere deres webshops i Norge (2018) og så senere åbne webshops i 
en række andre europæiske lande (2019). Dette er via PIM systemet blevet betydeligt lettere, og virk-
somheden satser på at kunne udvide deres forretning til flere lande i løbet af meget kort tid. Således 
har PIM systemet på meget kort tid løftet virksomheden ind i en række nye forretningsmodeller, 
selvom målet oprindeligt var at ”få bedre styr på butikken”.  

Digitaliseringen har endvidere øget både virksomhedens omsætning og produktivitet. Ifølge Thomas 
Hovmand forventer de, at deres automatiseringsprocesser vil skabe en stigning i deres produktivitet 
med 1,5, hvilket gør dem i stand til at øge deres omsætning med min. 50 % uden at skulle ansætte nye 
medarbejdere. Det betyder, at virksomheden også kan være konkurrencedygtige i andre lande. 

  



R E G  L A B  S U C C E S F U L D  D I G I TA L  T R A N S F O R M AT I O N 63





R E G  L A B  S U C C E S F U L D  D I G I TA L  T R A N S F O R M AT I O N 65

 

43 
 

Succesfuld digital transformation i SMV’er 

Case 10 – LEDON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
LEDON blev etableret i 1969 og har siden da været fast leverandør af legeredskaber og legepladser til 
bl.a. institutioner, boligforeninger og grundejerforeninger i hele verden. LEDON forestår selv udvik-
ling, produktion og salg af legeredskaberne og beskæftiger i alt 32 ansatte på tværs af de nævnte funk-
tioner. 

LEDON er en familieejet virksomhed, og stifter, Leo Donbæk, er i dag medlem af bestyrelsen. Tom 
Donbæk er adm. direktør, mens tredje generation i familien, Simone Donbæk, er ansvarlig for marke-
ting. Virksomheden har hovedsæde i den lille landsby Arnum i Sønderjylland, hvor lager, produktion 
og administration er lokaliseret. For at kunne tiltrække de rette kompetencer rykkede virksomheden i 
2017 ledelse, udviklingsafdeling samt salg- og marketingfunktioner til Kolding. 

DE DIGITALE LØSNINGER 
LEDON har implementeret en række digitale løsninger i organisationen. Virksomheden har digitali-
seret ordresystem, lagerstyring, bogholderi og administrative procedurer via ERP-systemet Navision. 
Tegneprocesserne er digitaliseret via 3D CAD programmet SolidWorks. Selve produktionen er digi-
taliseret og automatiseret via brug af CNC-maskiner. LEDON har også digitaliseret dele af markeds-
føringen, hvilket bl.a. indebærer et digitalt produktkatalog, fokus på SEO-optimering og brug af soci-
ale medier i markedsføringen.  

Profil 

• Branche: Fremstilling (produktion af legeredskaber til legepladser) 

• Geografi: Region Syddanmark  

• Ansatte: 32 

• Ejerforhold: Ejerledet 
 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen: Digitalisering af kerneprocesser, administrative procedurer, 
innovationsprocesser og markedsføring 

• De digitale løsninger: ERP-system (enterprise ressource planning), digitale tegnings- og 
modelleringprocesser via SolidWorks, CNC-maskiner i produktioner og digital markedsfø-
ring (bl.a. øget brug af sociale medier, digitale kataloger og SEO (søgemaskine)-optime-
ring) 

• Hvad fik sat dem i gang: Kompetencer og drive hos nøglemedarbejdere, kundekrav og 
ledelsesopbakning 

• Kritiske faktorer undervejs: Trinvis implementering af digitale løsninger, så der både har 
været ressourcer til drift og implementering, herunder tid til opkvalificering af medarbej-
dere. 
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LEDONS DIGITALE TRANSFORMATION 
LEDONs digitale transformation startede allerede tilbage i begyndelsen af 00’erne, da LEDON an-
satte en ny medarbejder til deres designafdeling. Den nye medarbejder introducerede digitale tegninger 
– en arbejdsproces, der tidligere foregik i hånden. Den digitale transformation i LEDON greb derfor 
allerede fra begyndelsen ind i en af virksomhedens kerneprocesser. De digitale tegningsprocesser har 
undervejs ændret sig, og i dag er virksomheden gået over til at anvende SolidWorks til tegning og 
modellering. Det er bl.a. sket som følge af et krav fra deres kunder – herunder tegnestuer og lignende, 
der kræver at kunne få leveret digitalt tegningsmateriale. Endvidere gjorde den senere introduktion af 
CNC-maskiner i LEDONs egen produktion det også nødvendigt at digitalisere tegningerne for at 
kunne overføre tegningerne til CNC-maskinerne. Tidligere foregik oversættelsen fra analoge til digitale 
tegninger hos LEDONs eksterne leverandør. 

Omkring 2008 implementerede LEDON ERP-syste-
met Navision, som værktøj til at digitalisere hele pro-
cessen fra ordre til endelig leverance samt den tilhø-
rende lager- og økonomistyring. Navision blev i sam-
arbejde med en IT-leverandør skræddersyet til virk-
somheden, så det passede præcist til deres behov. LE-
DON valgte i højere at introducere Navision for at 
kunne få styr på et stigende antal ordre, og ikke som 
en egentlig satsning i en effektiviseringsdagsorden. 

To år senere i 2010 valgte LEDON at trække deres 
produktion tilbage til Danmark, der ellers tidligere fo-
regik i udlandet. Som led i hjemtagningen af produk-
tionen valgte LEDON at digitalisere og automatisere 
via CNC-maskiner. Virksomheden valgte at insource 
produktionen og indføre en digitaliseret automatise-
ret produktion, som følge af et stigende markedskrav 
om korte leveringstider, og et dertilhørende ønske fra 
virksomhedens side om bedre at kunne styre planlæg-
ningen af sin egen produktion. Eksempelvis i tilfælde, 
hvor en specifik ordre er afhængig af en meget lav le-
veringstid, og en prioriteret omrokering af de eksisterende ordrer derfor kan være nødvendig. Igen er 
digitaliseringen af produktionen ikke sket ud fra et effektiviseringsønske, men ud fra en målsætning 
om at have større kontrol med virksomhedens leverancetider. På trods af, at det ikke har været en 
kritisk faktor, så har hjemtagningen af produktionen dog som sidegevinst også medført effektivise-
ringsgevinster. 

I de senere år har LEDON haft et stigende fokus på digital markedsføring. Den stigende orientering 
mod digital markedsføring er sket, som en naturlig konsekvens af den generelle digitalisering i sam-
fundet og den dertilhørende udvikling på markedsføringsområdet. Virksomheden er endnu ikke over-
gået fuldt ud til digital markedsføring, da legeredskabsbranchen er relativt konservativ. Det betyder 
bl.a., at meget af salget fortsat foregår via klassisk kanvassalg med menneskelig interaktion og over-
bringelse af fysiske kataloger som en del af salgsprocessen. 

LEDONs digitale transformation 
 
Trin 1: Digitalisering af virksomhedens teg-
ningsprocesser (AutoCAD og senere So-
lidWorks) 

Trin 2: Indførsel af ERP-System (Navision) til di-
gitalisering af arbejdsgange - fra ordre til ende-
lig leverance 

Trin 3: Hjemtagning af produktion og indførsel 
af digital automatiseret produktion via CNC-ma-
skiner 

Trin 4: Digitalisering af markedsføringsproces-
ser, herunder digitalisering af salgsmateriale, 
SEO-optimering og øget brug af sociale medier 

Trin 5 (fremtidigt trin): Øget integration af virk-
somhedens digitale systemer – fra ordre og 
tegningsproces til produktion og fakturering. 
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KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN 
Medarbejderne har været afgørende for igangsætningen og den samlede digitale transformationspro-
ces. Det gælder nøglemedarbejdere med kompetencer i digitale tegningsprocesser, der indledningsvis 
har initieret og løbende har presset på for at implementere digitale arbejdsgange. Men det vedrører 
også andre medarbejdere i organisationen, der har haft et drive mod at optimere processer via digitale 
værktøjer. Fælles for begge typer af medarbejdere er, at de hver især har været med til at overbevise 
ledelsen om gevinsterne ved indførslen af eksempelvis SolidWorks eller et digitalt ordremodul. Her 
peger ledelsen selv på, at en åben kultur, hvor det bedste argument vinder, har været med til at skabe 
plads til og øge medarbejdernes engagement i den digitale udvikling. 

Udover at medarbejdernes kompetencer og drive har været afgørende for LEDONs digitalisering, så 
har krav fra kunder og samarbejdspartnere også spillet en central rolle i den digitale transformation. 
Det gælder eksempelvis i forhold til hjemtagningen af produktionen, hvor et stigende kundepres om 
korte leveringstider har været en afgørende driver. Et andet eksempel er kravet om at kunne levere 
digitale tegninger til arkitektfirmaer, der skal kunne indføje LEDONs legepladser direkte i deres pro-
spekter. 

LEDONs digitale transformation er kendetegnet ved 
at være meget pragmatisk funderet. Som ledelsen selv 
udtrykker det, så har virksomheden først taget et di-
gitalt udviklingstrin, når det har været en nødvendig-
hed eller når fordelen har været stor nok. Det første 
særligt som følge af eksterne krav, og det andet ofte 
som konsekvens af internt pres fra medarbejdere i 
samarbejde med ledelsen. 

På trods af at ledelsen har sat sig i spidsen for og ledet 
virksomhedens digitalisering, så er LEDONs digitale 
transformation til tider sket på trods af ledelsen ind-
sigt i og interesse for digital udvikling. IT er således lidt af en uriaspost i virksomheden, som ingen på 
ledelsesniveau har haft den store lyst til at stille sig i spidsen for. Den lille interesse og dybe indsigt i 
digitale løsninger har også skabt en tilbageholdenhed i ledelsen for at implementere nye digitale løs-
ninger. Det skyldes, at det kan være meget svært for ledelsen at overskue, hvorvidt en given digitale 
løsning, som virksomheden tilbydes, nu også er den rigtige set i forhold til prisen. En af konsekven-
serne af den manglende dybe forståelse for IT-systemer mv. har været en vis tilbageholdenhed på 
ledelsesniveau lige indtil, at det digitale skridt har været tilstrækkeligt fordelagtigt eller nødvendigt. 

I selve implementeringsfasen har det været helt afgørende, at der er blevet sat tilstrækkeligt med res-
sourcer af til indføring af medarbejderne i de nye programmer og systemer. At sætte de fornødne 
ressourcer af til udvikling og implementering er særligt et problem i en lille SMV med begrænsede 
midler. LEDONs løsning har været at dele digitaliseringsprocessen over i flere mindre etaper, så drif-
ten har kunne køre sideløbende. Det har igen understøttet en pragmatisk udviklingsproces, hvor need-
to-have er kommet før nice-to-have. 

Afgørende faktorer i transformationen 
 
Initialt: 
• Kompetencer og drive hos nøglemedarbej-

dere, kundekrav og ledelsesopbakning 
 
Undervejs: 
• Indførsel af de digitale løsninger i flere min-

dre etaper, så der løbende både har været 
ressourcer til udvikling, implementering og 
drift. 
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ÆNDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Digitaliseringen har medført ændrede kompetencebehov hos flere medarbejdergrupper. Overordnet 
set kan de ændrede kompetencebehov inddeles i to grupper.  

Hos den første gruppe af LEDONs medarbej-
dere har digitaliseringen over en årrække æn-
dret kravene til deres grundfaglighed. Det gæl-
der eksempelvis de medarbejdere, der sidder 
med tegnings-, modellerings-, og grafiske op-
gaver, hvor det at kunne betjene de digitale 
programmer er en forudsætning for overhove-
det at kunne løse opgaverne. Disse medarbej-
dere har typisk haft de digitale kompetencer, 
før de er kommet ind i organisationen, hvoref-
ter de har været med til at flytte LEDON hen 
mod mere digitaliserede arbejdsprocesser på 
deres opgavefelter. LEDON har haft ikke en 
decideret efteruddannelsesplan for disse med-
arbejderes digitale kompetencer, da medarbej-
derne typisk selv følger løbende med i den di-
gitale udvikling, nye programmer mv. på deres 
arbejdsområde. 

Den anden gruppe er de medarbejdere, der tra-
ditionelt set har været vant til analoge og hånd-
værksbaserede arbejdsprocesser. Der er pri-
mært tale om medarbejdere i produktionen og 
i administrative roller. Det kan både være tøm-
rere, møbelsnedkere, kontoruddannede og 
ufaglærte, der efter indkøbet af CNC-maskiner 
og forskellige IT-programmer har haft behov 
for at tillære sig de specifikke digitale færdighe-
der, som de nye IT-systemer kræver. LEDON 
har primært imødekommet de ændrede kom-
petencebehov til denne gruppe af medarbej-
dere via leverandørkurser og on-the-job-træning.  

LEDON har tidligere haft svært ved at rekrut-
tere medarbejdere med de fornødne digitale 
kompetencer (og personer med videregående 
uddannelser i det hele taget) – særligt til den 
første type af medarbejdere. Derfor valgte virksomheden i oktober 2017 at flytte en række udviklings- 
og salgsfunktioner fra den lille by Arnum i Sønderjylland til Kolding, hvor adgangen til medarbejdere 
med digitale kompetencer og videregående uddannelser er langt større. Den nye placering i Kolding 
har gjort det muligt at ansætte en række personer i virksomheden med specialiserede kompetencer. 

Ændrede kompetencebehov 
 
Den digitale transformation har medført en række æn-
drede kompetencebehov i organisationen 

• Behov for digitale tegningskompetencer i LEDONs 
udviklings- og designafdeling. Det har typisk været 
medarbejderne selv, der er kommet ind i organisati-
onen med kompetencerne, og efterfølgende har 
fået LEDON til at benytte de forskellige IT-program-
mer. 

• Medarbejdere i produktionen og diverse administra-
tive funktioner skal i dag kunne betjene CNC-maski-
ner og diverse administrative IT-systemer (herunder 
virksomhedens ERP-system). LEDON har oplært ek-
sisterende medarbejdere i de nye arbejdsgange via 
leverandørkurser og læring på jobbet.  

• Stigende behov for kompetencer i digital markeds-
føring. Det indebærer bl.a. forståelse for de digitale 
markedsføringsmuligheder, brugen af sociale me-
dier og kendskab til diverse grafiske programmer 
(Adobe-pakken mv.). Virksomheden har rekrutteret 
en ny medarbejder med digitale markedsførings-
kompetencer. De mere specialiserede digitale mar-
kedsføringskompetencer, som eksempelvis SEO-op-
timering, har virksomheden indkøbt hos et digitalt 
bureau. 

• Behov for større indsigt og forståelse for digitale 
løsninger hos ledelsen, når virksomheden har skulle 
indkøbe nye løsninger. LEDONs ledelse oplever fort-
sat at bestillerrollen er vanskelig at varetage, og 
mangler i den forbindelse adgang til uvildig rådgiv-
ning på området. 

 
Som følge af de ændrede kompetencebehov, har LE-
DON valgt at rykke dele af virksomheden fra den lille by 
Arnum til Kolding, hvor udbuddet af arbejdskraft med 
digitale kompetencer og videregående uddannelser er 
større. 
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Det gælder eksempelvis en medarbejder til marketing, der har forståelse for digital markedsføring og 
færdigheder i diverse grafiske programmer såsom Photoshop, InDesign mm.  

Selvom LEDON i højere grad er begyndt at have flere digitale kompetencer in-house, så køber virk-
somheden fortsat digitale ekspert- og udviklerkompetencer eksternt hos leverandører og rådgivere. 
Det gælder også på marketingsområdet, hvor LEDON samarbejder med et bureau med ekspertise i 
digital markedsføring.  

Indkøbet af digitale ekspertydelser og systemer har været en udfordring for LEDONs ledelse, da de 
ikke selv besidder specifikke IT-kompetencer eller lignende. Her har det manglende IT-kendskab 
medført, at det har været svært for ledelsen at overskue konsekvenserne og udgifterne til nye digitale 
løsninger. Virksomheden selv vurderer, at godt kunne have brugt en uvildig rådgiver, når de har skulle 
købe IT-løsninger og ekspertkompetencer hos leverandører og rådgivere. 

RESULTATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 
LEDON har siden lanceringen af en ny strategi i 2014 oplevet en vækst, der i 2017 resulterede i en 
rekordomsætning for firmaet. Væksten skyldes ikke kun implementeringen af bedre digitale løsninger, 
men også en række andre forhold som eksempelvis en generel styrkelse af firmaets kompetencer og 
strømlining af processer. Selvom det ikke alene er muligt at henføre LEDONs vækst til den digitale 
transformation, så er der alligevel en række forhold, hvor digitaliseringen har skabt klare resultatmæs-
sige aftryk. 

Både digitaliseringen af tegningsprocesser, produktion og indførslen af et ERP-system har på flere 
niveauer styrket den kvalitet, som LEDON kan tilbyde sine kunder. Det gælder både større leveran-
cesikkerhed, lavere leveringstid og færre fejl i de endelige produkter. Dertil kommer, at LEDON kan 
leve op til de krav om digital dokumentation af produkternes sikkerhed, montagevejledning mm., som 
diverse certifikationsordninger stiller. 

Udover øget kvalitet har den samlede digitale transformation medvirket til en generel effektivisering 
af virksomhedens arbejdsprocesser. Det skyldes både lavere omkostninger i produktionen og mere 
effektive arbejdsgange i virksomhedens samlede workflow.  

Digitaliseringen af tegningsprocesserne og produktionen har også muliggjort, at LEDON har kunne 
innovere på sine produkter. Særligt den digitale og automatiserede produktion har muliggjort en helt 
anden detaljerigdom i LEDONs legeredskaber, der ikke havde været mulig at indføre via manuelt 
arbejde. De digitale tegningsprocesser har også gjort det mindre omkostningsfuldt at nytænke produk-
ter allerede i designfasen, hvilket har været med til at understøtte udviklingen af nye produkter. 

Det næste store skridt i LEDONs digitale transformation bliver at integrere de eksisterende løsninger, 
så de forskellige systemer og processer i højere grad hænger sammen. Det indebærer bl.a. en større 
sammenhæng mellem de digitale tegningsprocesser, produktionen og virksomhedens ERP-system. På 
nuværende tidspunkt er, der således rigtig mange led på vejen, når informationer, data mv. skal over-
føres fra et system til et andet i arbejdsprocessen. Som en del af den fremtidige digitalisering planlægger 
virksomheden også, at digitalisere den nuværende projektstyring. Fokus på integrationen af systemerne 
og den digitale projektstyring skal i højere grad end LEDONs andre digitaliseringstrin ses som et led 
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i en effektiviseringsagenda. Målsætningen er, at få systemerne til at køre processerne, så virksomheden 
kan overkomme en større ordrebog uden at skulle ansætte flere personer i administrationen og pro-
duktionen. 
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Case 11 – LPM Production 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
LPM Production (LPM) er en industrivirksomhed med ca. 50 medarbejdere, der ligger i sydvestjyske 
Ølgod. Virksomheden er underleverandør af komplekse maskinforarbejdede emner i metal og plast 
til primært danske kunder såsom Grundfos og Kamstrup, men har for nylig indledt eksport til det 
tyske marked inden for tre områder: Forsvar og sikkerhed, komponenter til vandteknologi og udstyr 
til rehabilitering. LPM er en familieejet virksomhed fra 1987, som i 2000 flyttede ind i et mere moderne 
fabrikskompleks i Ølgod. I 2016 valgte ejeren Kurt Andersen at træde ud af direktørstolen. Henrik 
Jørgensen blev i november 2016 ansat som ny administrerende direktør, mens Kurt fortsat er ejer og 
sidder i bestyrelsen. Virksomheden har siden 1989 løbende investeret og afsøgt muligheder i forskel-
lige digitaliserings- og automationsløsninger, hvilket de ikke har planer om at stoppe med. 

DE DIGITALE LØSNINGER 
Virksomheden har digitaliseret og automatiseret flere dele af virksomheden. De har automatiseret 
produktionen via ca. 20 CNC-maskiner til spåntagning og 3D opmåling, en robotstyret vaskemaskine 
til affedtning af komponenter og de anvender måleinstrumenter koblet til et SPC (Statistic Proces 
Control) målesystem, som er en statistisk metode til at bestemme maskinernes kapabilitet og til lø-
bende målekontrol. For at få bedre overblik og optimere virksomhedens administrative processer bru-
ger de et ERP (Enterprise Resource Planning) system og de bruger Gantt-diagram software for bedre 
at kunne detailplanlægge virksomhedens mange ordre. De anvender desuden 3D CAD (computer-

Profil 

• Branche: Industri (maskinforarbejdning af metal og plastkomponenter) 

• Geografi: Region Syddanmark 

• Ansatte: Ca. 50 

• Ejerforhold: Familieejet 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen: Digitalisering af produktion, administration og innovation 

• De digitale løsninger: Automatiseret produktion via CNC-maskiner til spåntagning og 3D 
opmåling, robotstyret vaskemaskine til affedtning og SPC målesystem, ERP system til 
samling af adm. processer, Gantt-diagram software til planlægning af ordre, 3D CAD soft-
ware til produktudvikling samt maskindata i database 

• Hvad fik sat dem i gang: Kundekrav og ledelsens tro på at digitale løsninger er en forud-
sætning for udvikling i modsætning til afvikling og konkurrence fra ind- og udland 

• Kritiske faktorer undervejs: En ejer og en ny direktør med visioner, der har villet og vil 
digitalisering, en ny vækstorienteret strategiplan og inspiration og sparring udefra. 
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aided drafting) software til at tegne 3D modeller af komponenter, som de efterfølgende producerer 
på CNC-maskiner. 3D tegninger sendes desuden til virksomhedens 3D printer, som anvendes til pro-
totyper og diverse fixturer. De har dog endnu ikke for alvor arbejdet med integration og analyse af 
data på tværs af diverse digitaliserede systemer, men netop det er i fokus i virksomheden. 

LPM PRODUCTION’S DIGITALE TRANSFORMATION 
LPM’s digitale transformation har været længe under-
vejs, men er, ifølge Henrik, bestemt ikke afsluttet. 
Kun to år efter virksomheden blev etableret investe-
rede Kurt i virksomhedens første CNC-maskine til 
langdrejning, der anvendes til produktion af små 
komplekse præcisionsdele, samt lange emner med 
små diametre. De havde fået en række forespørgsler 
fra virksomheder, der gerne ville have LPM til at pro-
ducere komponenter for dem, men i så store volume-
ner, at det gav mening at investere i en CNC-maskine. 
Det handlede ifølge Michael H. Andersen, søn af stif-
ter og medarbejder i LPM, helt grundlæggende om at 
udvikle virksomheden i stedet for at afvikle. De har 
siden da løbende investeret i nye CNC-maskiner til 
bl.a. langdrejning (1-2 mio.kr,), automatdrejning (2,5-
4 mio. kr.) og 3D måling. Virksomheden har gennem 
tiden investeret i mere end 50 CNC-maskiner til for-
skellige formål og har i dag ca. 20 CNC-maskiner i 
fabrikshallerne i Ølgod, mens resten er solgt fra. I 
2005 investerede virksomheden fx en robotiseret dre-
jebænk, som de sidenhen har solgt. Til produktionen 
investerede virksomheden i 2007 derudover i en ro-
botstyret vaskemaskine til affedtning af komponenter 
og siden 2011 har virksomhedens medarbejdere an-
vendt måleinstrumenter koblet til et SPC målesystem. Derudover har LPM siden 2005 tegnet og de-
signet 3D modeller af komponenter ved hjælp af 3D CAD software til produktion. 

I koblingen mellem produktion og administration har LPM ligeledes investeret og implementeret di-
gitale løsninger. I midt 1990’erne købte virksomheden sit første ERP system til at automatisere og 
samle centrale administrative processer og de har sidenhen investeret i et nyt ERP system med det 
formål at opnå administrative effektiviseringer. I starten af 2000’erne investerede virksomheder så i et 
Gantt-diagram software for bedre at kunne detailplanlægge virksomhedens mange ordre.  

Ifølge Henrik, har virksomheden således indtil nu primært fokuseret på at blive mere effektive og 
dermed mere konkurrencedygtige ved hjælp af traditionelle digitale løsninger til automatisering af pro-
cesser. Målet med at investere i digitale løsninger har været at bruge færre manderessourcer i produk-
tionen og administrationen for at kunne levere produkter af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. 
Langt hen ad vejen er LPM da også lykkes med at høste effektiviseringsgevinsterne af deres investe-
ringer i digitale løsninger. 

LPM Production’s digitale transformation 
Virksomheden har gradvist investeret og imple-
menteret digitale løsninger på flere fronter. Fo-
kus har først været på effektivisering af produk-
tionen og på at leve op til kundernes krav til 
kvalitet, men også kostpris grundet skarp kon-
kurrence med virksomheder fra lavtlønslande. 
Senere har fokus også været på at levere 
skræddersyede løsninger til kunderne. Næste 
skridt er at få endnu mere ud af data fra de for-
skellige digitaliserede systemer og maskiner i 
virksomheden (se sidste afsnit). 

Trin 1: Automatisering og digitalisering af pro-
duktionsprocesserne bl.a. via CNC maskiner, ro-
botstyret vaskemaskine og SPC målingssystem 

Trin 2:  Digitale løsninger til optimering af admi-
nistrative processer via ERP system og Gantt-di-
agram software 

Trin 3: 3D Design/re-design af emner eller kom-
ponenter til produktion i tæt samarbejde med 
kunden vha. 3D CAD software. 
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For et par år siden begyndte LPM desuden at lave skræddersyede digitale 3D designs/re-designs af 
emner eller komponenter i programmet Inventor i tæt samarbejde med kunderne – en service de 
kalder MAX-optimering. Herved anvendes en digitale løsning til at skabe merværdi for kunden og 
ikke ’blot’ til at effektivisere. 

KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN 
Beslutningen om at investere i virksomhedens første CNC-maskine tilbage i 1989 blev taget, da det 
var en forudsætning for at kunne producere større partier, emner eller komponenter for kunderne. 
Kundekrav var således en afgørende faktor for, at virksomheden valgte at investere et anseeligt beløb. 
En anden kritisk faktor for kickstarten på virksomhedens digitaliseringsproces var og er en nysgerrig-
hed hos stifteren på mulighederne i digitale automationsløsninger og et mod til at turde investere, hvis 
det vurderes nødvendigt for at udvikle virksomheden fremfor at afvikle. 

Foruden nysgerrighed på mulighederne i digitale løs-
ninger har konkurrence fra ind- og udland været en 
kritisk faktor undervejs. En skarp konkurrence har 
presset LPM til at effektivisere løbende for at kunne 
levere deres produkter og services til en konkurrence-
dygtig pris uden at gå på kompromis med kvaliteten. 
Digitale løsninger til automatisering af processer i pro-
duktion og administration har været en afgørende fak-
tor for effektiviseringen. 

Inspiration udefra har været en anden vigtig faktor for 
at få inspiration til de næste skridt i digitaliseringen af 
virksomheden. Både den tidligere direktør og ejer, 
Kurt, og den nuværende direktør, Henrik, har priori-
teret at bruge tid på at hente inspiration og sparrer 
med andre fx via deltagelse i det lokale erhvervsnet-
værk, Dansk Industri arrangementer og netværk, pro-
jekt ”Fremtidens arbejdskraft”1, MADE2, og sparring 
med Vækstkonsulent fra Væksthus Syddanmark. 

En afgørende faktor i virksomhedens videre digitale transformation har i nyere tid været et generati-
onsskifte. En strategiudviklingsproces igangsat i 2015 og et ønske om at vækste i omsætning og om at 
eksportere, førte til beslutningen om at ansætte Henrik som ny administrerende direktør. Henrik, der 
kom fra en stilling i MHI Vestas Offshore Wind, fik til opgave at eksekvere på virksomhedens ambi-
tiøse 2020-strategi, hvor digitalisering på forskellig vis spiller en central rolle. 

                                                 
1 Projektet Fremtidens Arbejdskraft (FAK) er et treårigt udviklingsforløb, hvor jobcentre, faglige organisationer og lokale 
erhvervsorganisationer går sammen med Erhvervsakademi SydVest (EASV), VEU-centre og Sydvestjysk Udviklingsforum 
(SVUF) om at tilbyde virksomheder at få opkvalificeret medarbejdere til behovene på fremtidens arbejdsmarked.  
2 MADE - Manufacturing Academy of Denmark er en forening bestående af virksomheder, universiteter, GTS-institutter 
og uddannelsesinstitutioner. Visionen er produktion i verdensklasse i Danmark. 

Afgørende faktorer i transformationen 
 
Initialt: 
• Kundekrav til produktion af større partier af 

emner eller komponenter 
• En sund nysgerrighed og mod til at inve-

stere i digitale (automations)løsninger 
 
Undervejs: 
• Konkurrence fra ind- og udland har betydet 

et løbende krav til at effektivisere 
• Inspiration udefra og sparring fx i lokalt er-

hvervsnetværk, DI, projekt ”Fremtidens ar-
bejdskraft”, MADE og Vækstkonsulent fra 
Væksthuset 

• Et generationsskifte, ny direktør og ny stra-
tegiplan med fokus på øget vækst og ek-
sport understøttet af digitale løsninger og 
dataanalyser. 
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ÆNDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Ansættelsen af Henrik som administrerende direk-
tør, der er produktionsingeniør og MBA, har været 
et væsentligt skridt i den videre digitaliseringspro-
ces. Med Henriks erfaring inden for kvalitetssikring 
og -styring, produktion og produktionsledelse samt 
virksomhedsledelse har han gode forudsætninger 
for at vurdere, hvor virksomhedens processer kan 
effektiviseres yderligere, og hvordan digitale løsnin-
ger og digitale data kan bidrage. Det betyder ikke 
nødvendigvis, at han selv eller andre i virksomhe-
den har alle kompetencerne hertil, men at han kan 
vurdere, hvornår eksterne specialister må hentes 
ind for, at virksomheden kan rykke sig til næste trin.  

I dag er store dele af produktionsprocessen auto-
matiseret og digitaliseret, som bl.a. har givet ledel-
sen og medarbejderne mulighed for at indsamle 
data fra forskellige digitaliserede systemer og ma-
skiner i virksomheden. Disse data har de dog endnu ikke draget den fulde nytte af, erkender Henrik, 
hvorfor de har igangsat en proces, der skal gøre dem klogere på, hvordan de bliver endnu bedre til at 
bruge data til forskellige formål. Henrik har bl.a. et mål om at få et øget vidensniveau om maskinernes 
øjeblikkelige tilstand og køremønster, og at få maskinerne til automatisk at fortælle, hvad den næste 
operatør skal lave. Det skal ske ved, at maskinerne automatisk opsamler data, som bearbejdes, kom-
munikeres og visualiseres således, at ledelse og medarbejdere får et bedre vidensgrundlag. Videns-
grundlaget skal så gøre dem bedre i stand til at arbejde smartere og opnå endnu højere maskinudnyt-
telse. Målet skal nås ved at øge fokus på vidensdeling - herunder den digitale kommunikation mellem 
maskiner og mennesker - ved at samle og integrere data på tværs af digitaliserede systemer og maskiner 
og ved at analysere på de mange data. Integration og analyse af såkaldt Big Data, altså data fra og på 
tværs af digitaliserede systemer og maskiner, er en kompleks opgave, hvor virksomheden ikke har 
kompetencerne in-house. Virksomheden får derfor hjælp fra eksterne specialister i Big Data-analyse, 
der bidrager til at omsætte og søge brugbare svar i de store mængder data.  

Kravene til medarbejdernes kompetencer er også blevet øget. CNC-maskinerne stiller fx krav til at 
industriteknikeruddannede medarbejderne evner at betjene dem. For at kunne betjene maskinerne 
korrekt skal de både have forståelse for teorien, dvs. hvordan en digital 3D tegning omsættes til en 
komponent. Det kræver både tegningsforståelse og forståelse for GPS, der en bestemt måde at mål-
sætte på en tegning. Samtidig skal de være dygtige praktikere og altså den håndværksmæssige bearbej-
delse af et stykke metal eller andet materiale. Tegningsforståelse og GPS kendskab er via deltagelse i 
projektet ”Fremtidens arbejdskraft”, hvor alle medarbejderne har fået udarbejdet en uddannelsesplan 
på baggrund af en kompetencekortlægning, netop blev identificeret som et område, hvor der er kon-
stateret et behov for efteruddannelse. Virksomheden er nu ved at afsøge muligheden for, at medar-
bejderne kan komme på det nødvendige kursus. Høje kvalitetskrav til produktionen af komponenter 
fra kunder i forsvars- og flyindustrien understøtter behovet for udvikling af medarbejdernes kompe-
tencer. Det har konkret ført til, at deres medarbejdere er blevet opkvalificeret til at bruge 

Ændrede kompetencebehov 
Virksomheden har over tid oplevet ændrede kom-
petencekrav på både ledelses- og medarbejderni-
veau: 

• Ny direktør med kompetencer inden for 
kvalitetssikring og -styring, produktion 
og produktionsledelse samt virksom-
hedsledelse 

• Eksterne BigData-analyse specialister  
• Medarbejdere med produktionsteknolo-

gisk baggrund, der kan betjene CNC-ma-
skiner og med indsigt i både teori og 
praksis ift. at konvertere digitale 3D teg-
ninger til kvalitetskomponenter og ind-
sigt i kvalitetsledelsessystemer 

• Professionel bestyrelse med komple-
mentære kompetencer. 
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kvalitetsledelsessystemet AS9100, som er et krav til leverandører til flyindustrien. Det er sket via 
Væksthus Syddanmarks program Strategisk Kompetenceudvikling. 

I tillæg til ansættelsen af en ny direktør i 2016 har virksomheden en tremandsbestyrelse, der foruden 
Kurt også tæller to professionelle eksterne bestyrelsesmedlemmer, hvilket virksomheden ikke altid har 
haft. Det er, ifølge Henrik, en ubetinget fordel at have professionelle eksterne bestyrelsesmedlemmer 
som en del af virksomhedens topledelse, der bringer vigtig viden til bordet inden for en lang række 
væsentlige områder. Hvis man som LPM gerne vil agere komplet langsigtet, vækste og eksportere er 
det ikke tilstrækkeligt med en ’tantebestyrelse’. 

RESULTATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 
Virksomhedens digitale rejse har ført flere positive resultater med sig. De digitale løsninger til auto-
matisering af produktionen og administrationen har først og fremmest ført effektiviseringer med sig. 
Det har også betydet, at virksomheden kan producere større partier af emner eller komponenter af 
generelt høj kvalitet. Samtidig har det ført til nye kunder med høje kvalitetskrav, som virksomheden 
har kunnet leve op til bl.a. grundet løbende målekontrol ved SPC måling.  

Virksomheden opnåede en vækst i omsætningen til 56 mio. kr. i 2017. Ambitionen er at vækste til 75 
mio. kr. på toplinjen de kommende år samtidig med et mål om at vækste på bundlinjen. En vækst i 
omsætningen skal bl.a. opnås ved eksport og ved at skabe merværdi for kunder, hvor MAX-optimering 
og dermed 3D CAD software er et væsentligt element. En bedre bundlinje skal bl.a. opnås ved at blive 
endnu mere effektive ved integration og analyse af digitale data til at styre, planlægge og optimere 
processer og ved at investere i nye digitale løsninger til automatisering. Det er fx et mål at automatisere 
den sidste proces fra komponenterne er færdigproduceret på CNC-maskiner, så komponenterne au-
tomatisk vakses og affedtes og efterfølgende pakkes med hjælp fra robotter. 

De vil desuden gerne blive en del af Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion, der har til 
formål at øge automatiseringen og digitaliseringen i SMV’er, og blive mere systematiske med løbende 
efteruddannelse af medarbejderne, så viden- og kompetenceniveauet kontinuerligt ajourføres. 
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Case 12 – Nordic Service Group 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
Nordic Service Group (NSG) er en servicevirksomhed, der lever af at vedligeholde, reparere og op-
datere laboratorie- og medicinsk udstyr for private og offentlige kunder i hele norden. Virksomheden 
producerer ikke selv udstyret, men har samarbejdsaftaler med 120 forskellige producenter af medi-
cinsk udstyr mv. og forestår service af over 200 brands. Virksomhedens kerneydelse er derfor at udføre 
service på kundernes udstyr. 

NSG har 25 ansatte på hovedkontoret i Jyderup. I alt er virksomheden 70 ansatte i Danmark, Finland, 
Norge og Sverige. Størstedelen af virksomhedens ansatte arbejder som teknikere og kommer typisk 
med en teknisk erhvervsfaglig baggrund. Virksomheden blev etableret i 1991 af Jesper Jørgensen, der 
er uddannet medicotekniker. Han ejer og leder fortsat virksomheden.  

DE DIGITALE LØSNINGER  
NSG har for omkring 7-8 år siden digitaliseret en stor del af deres arbejdsgange via EAM-systemet 
Medusa. Det betyder, at alle virksomhedens henvendelser og arbejdsopgaver registreres i Medusa. 
Endvidere har indførelsen af Medusa medført, at servicerapporter og alt hvad teknikerne udfører do-
kumenteres og lagres online. NSG har også digitaliseret og systematiseret deres kunderelationsstyring 
(CRM) via den digitale platform Podio. Podio er en standardløsning, hvor den enkelte virksomhed 
kan tilvælge de moduler, som virksomheden har behov for (eksempelvis CRM, tidsregistrering eller 

Profil 

• Branche: Service (reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr) 

• Geografi: Region Sjælland 

• Ansatte: 25 i Danmark (70 i Norden) 

• Ejerforhold: Ejerledet 

 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen: Digitalisering af kerneprocesser, administrative procedurer 
og kundekontakt 

• De digitale løsninger: EAM-system (enterprise asset management), CRM-system og digi-
tale løsninger til projektledelse og bogholderi samt abonnementsordning, hvor kunder 
løbende kan tjekke status på deres apparater via internettet 

• Hvad fik sat dem i gang: Krav til dokumentation og sporbarhed fra kunder og samarbejds-
partnere, internt pres fra ledelsen om at være førende på markedet 

• Kritiske faktorer undervejs: En ledelse, der har villet digitalisering og har haft forståelse 
for digitaliseringens muligheder, samarbejdet med leverandører, sparring og økonomisk 
støtte fra erhvervsfremmesystemet, prioritering af opkvalificering af medarbejdere. 
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projektstyring). Sidenhen er en række andre interne processer, som eksempelvis bogholderiet og virk-
somhedens interne projektstyring, blevet digitaliseret via værktøjerne E-conomics og Trello. Virksom-
heden tilbyder desuden deres kunder en digital abonnementsordning, hvor kunderne selv via en on-
line-løsning kan tilgå vedligeholdelsesinformationer om deres medicinske udstyr. 

Det næste planlagte skridt i virksomhedens digitale transformation bliver en større integration af virk-
somhedens digitale værktøjer, så virksomhedens processer kan optimeres yderligere. Det indebærer 
eksempelvis, at den enkelte information kun skal tastes ind et sted, men så efterfølgende optræder på 
tværs af virksomhedens systemer. 

NORDIC SERVICE GROUP’S DIGITALE TRANSFORMATION 
Nordic Service Group opererer på et marked, hvor der er store krav til dokumentation og sporbarhed 
fra deres kunder. For at leve op til kundernes og deres samarbejdspartneres krav, og for at optimere 
de interne processer i organisationen valgte NSG at investere i EAM-systemet Medusa. Udviklings-
processen blev igangsat af firmaets ejer Jesper Jørgensen, og inddragelsen af medarbejdere er mere 
sket som en konsekvens af en tæt løbende kontakt med medarbejderne i det daglige, end som følge af 
en systematisk buttom-up tilgang til digitalisering. 

Medusa er oprindeligt udviklet til, at hospitaler, laboratorier mv. kan holde styr på deres udstyr. Derfor 
måtte Medusa tilpasses til NSG’s arbejdsgange. Ud-
viklingen af den skræddersyede løsning har i flere si-
tuationer været en udfordrende proces, hvor der har 
flere gange har været problemer i oversættelsen af 
virksomhedens behov til det system, som IT-leveran-
døren har udviklet. 

Grundlæggende har indførslen af Medusa betydet, at 
NSG’s arbejdsgange er gået fra at være analoge og 
usystematiske, hvor al viden om arbejdsopgaver og 
kundernes medicinske udstyr var spredt på tværs af 
notesblokke, e-mails og personlige harddiske, til at de 
i dag er samlet på en fælles online platform, som alle 
virksomhedens medarbejdere kan tilgå. De nye digi-
tale arbejdsgange har betydet, at virksomheden har et 
bedre overblik over deres medarbejderes arbejdsop-
gaver. Det har bl.a. medført, at NSG kan allokere de-
res medarbejderressourcer mere optimalt, og at virk-
somheden kan leve op til de krav til dokumentation 
og sporbarhed, som flere af deres kunder efterspør-
ger. 

Senere valgte virksomheden på baggrund af de data, der ligger i Medusa, at tilbyde deres kunder et 
helt nyt produkt i form af en abonnementsordning, hvor kunderne selv via en online-løsning kan tilgå 
vedligeholdelsesinformationer om deres medicinske udstyr. 

Nordic Service Group’s digitale transfor-
mation 
 
Trin 1: Digitalisering af bogholderifunktioner 
(Navision C4) 

Trin 2: Løbende digitalisering af arbejdsgange 
via et EAM-system (Medusa), samt projektsty-
ring og kundedatabase 

Trin 3: Online-løsning for kunder, så kunderne 
selv via en hjemmeside kan følge reparations-
status og behovet for service på deres udstyr 

Trin 4 (fremtidigt trin): Fuld integration af virk-
somhedens digitale systemer og ønske om 
brug af IoT til monitorering af kundernes medi-
cinske udstyr. 
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På trods af at udviklingen og implementeringen af Medusa blev igangsat allerede tilbage i 2010, så har 
digitaliseringen af virksomhedens arbejdsgange været en løbende udviklingsproces, som virksomhe-
den fortsat arbejder på at optimere. Det har også resulteret i, at en række andre IT-systemer til eksem-
pelvis projektstyring, regnskabsførelse og kunderelationsstyring sidenhen er kommet til.  

Den digitale udviklingsproces og de positive resultater har givet virksomheden yderligere blod på tan-
den. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at digitalisering står som en af de centrale søjler i virksomhedens 
2021 strategi. 

KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN 
På trods af, at NSG’s ledelse ikke selv besidder IT-kompetencer, så har det været helt afgørende for 
NSG’s digitaliseringsproces, at firmaets administrerende direktør Jesper Jørgensen fra starten har væ-
ret nysgerrig på digitaliseringens muligheder, og at ledelsen har villet digitaliseringsprocessen. Dertil 
kommer, at der undervejs i processen er blevet tilført nye kompetencer til ledelsen, bl.a. i form af 
firmaets første akademiker Peter Knudsen, der også har været orienteret mod digitaliseringens mulig-
heder i ønsket om at optimere virksomhedens ar-
bejdsgange og forbedre NSG’s samlede produkt.  

Inspirationen til virksomhedens digitaliseringsprojek-
ter kommer fra flere kanter. Nogle af idéerne er op-
stået som følge af en generel orientering mod den tek-
nologiske udvikling, mens inspirationen i en række 
andre tilfælde er kommet på baggrund af henvendel-
ser fra leverandører og sparring med forskellige aktø-
rer i erhvervsfremmesystemet. Eksempelvis Vækst-
hus Sjælland og Holbæk Erhvervsforum. 

NSG har ikke tidligere selv haft IT-programmerings 
kompetencer in-house, og har derfor købt deres IT-
løsninger hos eksterne leverandører. Systemerne er som regel standardløsninger, der har skullet tilpas-
ses virksomhedens arbejdsgange. Særligt det at oversætte virksomhedens interne processer og behov 
til IT-leverandører har været et af de vanskeligste forhold i NSG digitaliseringsrejse. Det har både 
resulteret i forsinkelser og i, at systemerne ikke altid ender med at kunne alt det, som NSG har ønsket. 
I de situationer, hvor det har fungeret godt, har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med leverandørerne 
været centralt, mens det modsatte har gjort sig gældende i de fejlbehæftede udviklingsprocesser. 

I en lille virksomhed som NSG, hvor ressourcerne er knappe, og kundernes ordrer altid kommer først, 
har det været afgørende for en succesfuld implementering af de nye IT-systemer, at der fra starten har 
været prioriteret mange ressourcer til opkvalificering af medarbejderne. Ifølge virksomheden selv er 
ressourceprioriteringen til opkvalificering et punkt, der dårligt kan undervurderes.  

NSG har i implementeringsfasen kun mødt modstand i medarbejdergruppen i få tilfælde. En vigtig 
årsag hertil er, at der fra ledelsens side har været meget fokus på at tydeliggøre, hvordan de nye ar-
bejdsgange skaber værdi for virksomheden og den enkelte medarbejder. 

Afgørende faktorer i transformationen 
 
Initialt: 
• Ledelsesopbakning, kundekrav, inspiration 

og sparring udefra 
 
Undervejs: 
• Prioritering af ressourcer til opkvalificering 

af medarbejdere, fokus på at tydeliggøre di-
gitaliseringens gevinster for den enkelte 
medarbejder, godt og tillidsfuldt samar-
bejde med leverandører. 
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ÆNDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Den hidtidige digitale transformation har særligt ændret kravene til teknikernes digitale færdigheder. I 
praksis ved, at medarbejderne har skulle lære at betjene de nye IT-systemer, som er blevet implemen-
teret i virksomheden. Digitaliseringen af virksomhedens kerneprocesser og administrative processer 
har ikke medført en egentlig omkalfatring af de kompetencesæt, som særligt teknikerne og virksom-
hedens administrative medarbejdere, har haft behov for. Derfor har virksomheden selv kunne klare 
de ændrede kompetencebehov ved intern opkvalificering af medarbejderne. Typisk i form af leveran-
dørkurser og peer learning. 

Undervejs i digitaliseringsrejsen og i takt med at 
kompleksiteten i udviklingsprojekterne er blevet 
forøget, er det blevet tydeligt for NSG, at der også 
er et stigende behov for tilførslen af helt nye kom-
petencer til virksomheden. Derfor har NSG for ny-
ligt ansat en datamatiker, der er tiltænkt en projekt-
lederrolle i mange af virksomhedens digitale udvik-
lingsprojekter. Formålet med tilførslen af de digi-
tale kompetencer har ikke været at ansætte en med-
arbejder, der selv forestår udviklingen af nye digi-
tale løsninger, men snarere at få en medarbejder, 
der kan understøtte samarbejdet med eksterne le-
verandører, så digitaliseringsprojekterne i højere 
grad og mere gnidningsfrit lever op til virksomhe-
dens behov. Endvidere får virksomhedens nye da-
tamatiker også en central rolle i at understøtte en 
succesfuld integration af NSG’s mange IT-syste-
mer samt være opmærksom på nye digitaliserings-
muligheder, som kan vise sig at være relevante for 
virksomheden. Eksempelvis i form af IoT. Igen er 
der i højere grad tale om projektlederroller, hvor 
vedkommende skal anvende sin digitale indsigt og 
forståelse, snarere end at varetage egentlige udvik-
lings- og programmeringsfunktioner. Programme-
rings- og udviklingskompetencer planlægger NSG 
fortsat at hente eksternt hos leverandører. 

Behovet for nye kompetencer har medført, at NSG netop har ansat en ingeniør, der skal arbejde med 
at optimere og udvikle firmaets processer. Det indebærer også at understøtte yderligere digitalisering 
af processerne i samarbejde med NSG’s datamatiker.  

Afslutningsvis har NSG digitaliseringsrejse også øget behovet for digital forståelse og analytiske kom-
petencer i ledelseslaget. Den digitale forståelse har virksomheden løbende forsøgt at styrke ved at 
deltage i forskellige inspirationsoplæg, sparringssessioner mv. arrangeret af erhvervsfremmeaktører 
universiteter eller lignende. De analytiske kompetencer har virksomheden derimod ansat sig til. Bl.a. i 
form af den tidligere beskrevne akademiske medarbejder, der i dag er en del af NSG's ledelse, og som 

Ændrede kompetencebehov 
 
Virksomheden har oplevet ændringer i kompeten-
cebehovet på tre overordnede niveauer: 

• Opkvalificering af teknikere via leverandør-
kurser og sidemandsoplæring, så de behersker 
de nye IT-systemer 

• Ansættelse af en medarbejder med digitale 
kompetencer til varetagelse af projektleder-
funktioner i digitale udviklingsprojekter og 
som bindeled mellem virksomhed og leveran-
dører. Endvidere planlægger virksomheden at 
ansætte en person med tekniske kompetencer 
på videregående niveau. Personen skal særligt 
fokusere på optimering af firmaets processer, 
herunder have fokus på, hvor udviklingen kan 
understøttes af teknologiske og digitale mulig-
heder 

• Øget behov for digital forståelse og generelle 
analytiske kompetencer på ledelsesniveau. 
Virksomheden har imødekommet behovet via 
deltagelse i inspirationskurser og lignende, ved 
at gøre firmaets akademiker til en del af ledel-
sen samt ved at tilknytte et advisory board. 
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fra starten var med til at accelerere den hidtidige digitale transformation. Derudover har NSG for at 
professionalisere ledelsen og understøtte forandringsprocesserne fokuseret på at ansætte personer 
med ledelseskompetencer til de udenlandske kontorer. Endvidere har virksomheden tilknyttet et ad-
visory board, der har kunne bidrage med analytisk og strategisk tænkning samt en orientering i mod 
digitaliseringens muligheder. 

RESULTATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 
NSG har i løbet af seks år øget omsætningen med 250%, og har i de seneste fire år haft en profitvækst 
på 295%. Selvom væksten ikke alene kan tilskrives virksomhedens digitale transformation, så har di-
gitaliseringen haft stor betydning for både bund- og toplinjen. 

Den digitale ressourcestyring, dokumentation og opgaveallokering har betydet, at NSG har kunne 
effektivisere deres teknikeres arbejdsgange. Både ved, at virksomheden kan planlægge teknikernes 
kunderuter mere effektivt, men også ved, at vigtig viden om kunder og produkter deles på tværs af 
medarbejdere, og derfor ikke falder mellem flere stole. De digitale servicerapporter har løftet kvaliteten 
af selve serviceydelsen, da dokumentation og sporbarhed har stor betydning for NSG’s kunder. Det 
har samlet set øget kvaliteten af virksomhedens kerneprodukt og været med til at løfte omsætningen 
gennem øget salg. Afslutningsvis har NSG har på baggrund af de digitale data, der ligger i Medusa, 
kunne tilbyde deres kunder et helt nyt produkt, hvor kunderne selv via et abonnementsbaseret login 
til en hjemmeside kan tilgå vedligeholdelsesinformationer om deres medicinske udstyr. Det har både 
resulteret i flere nye kunder, og øget salg til eksisterende kunder. Samlet set har digitaliseringen af 
virksomhedens arbejdsgange derfor resulteret i effektiviseringsgevinster, forbedrede produkter samt i 
udviklingen af helt nye produkter.  

De positive resultater har også medført, at NSG fortsat er meget opmærksomme på fremtidige digitale 
muligheder til at styrke forretningen. Det har senest betydet, at virksomheden undersøger muligheden 
for at integrere IoT i kundernes produkter. Det skal sikre, at virksomheden kan monitorere status på 
kundernes medicinske apparater og i sidste ende styrke den vedligeholdelsesservice, som virksomhe-
den tilbyder. 
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Case 13 – Pieter Mouritsen A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
Pieter Mouritsen A/S er specialiseret i udlejning af udstyr til offshore. Virksomheden, der blev oprettet 
tilbage i 2003, er gået fra at leje gamle maskiner hos leverandører til i dag at udvikle digitalt udstyr, 
speciallavet efter de mange krav og sikkerhedsforanstaltninger, der kræves offshore. For at være at-
traktive på det danske marked tilbyder virksomheden en bred vifte af produkter, heriblandt container-
moduler, kompressorer, lufttryksfiltre mm. Deres forretningsmodel er, at de står for udlejning og ser-
vicering af udstyr samtidig med, at de løbende udvikler nye produkter til offshore. Virksomheden 
eksporterer primært til det danske marked, men er også til stede på det hollandske og svenske marked.  
 
DE DIGITALE LØSNINGER  
Virksomheden har, særligt de seneste år, satset stort på digitalisering af både interne og eksterne ar-
bejdsprocesser samt i deres udvikling af nye produkter. Først og fremmest har de digitaliseret deres 
ordresystem via en webportal, så deres kunder kan danne sig et overblik over deres bestillinger online. 
Endvidere har de konstrueret et skræddersyet udlejningssystem, hvor virksomhedens lagerstyring, sty-
ring af udstyr, bogholderi og ordredel er integreret. Udover disse interne og eksterne arbejdsprocesser 
har virksomheden også udviklet nye digitale løsninger i deres udstyr. De har bl.a. indbygget PLC- og 
GPS-teknologi i deres udstyr, så de henholdsvis kan indsamle og analysere data om maskinernes drift 
samt overvåge maskinernes placering, når de er offshore. Derudover har de, i samarbejde med en 
teknisk udvikler, udviklet en ny kompressor i deres containere, som har vist sig at blive et centralt 

Profil 

• Branche: Operationel service  

• Geografi: Region Syddanmark  

• Ansatte: 12 

• Ejerforhold: Ejerledet  
 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen: Digitalisering af administration og innovationsprocesser 
samt udvikling af digitale løsninger i deres produkter.  

• De digitale løsninger: Bogholderi, lager-, udstyr- og ordrestyring digitaliseret via special-
lavet ERP og udlejningssystem, kontakten til kunder digitaliseret via online portaler og e-
learningsprogram, produktudvikling digitaliseret via PLC- og GPS-teknologi samt ny kom-
pressor teknologi.  

• Hvad fik sat dem i gang: En dedikeret ledelse drevet af et ønske om at sikre ’absolute 
quality offshore’ og være first movers. 

• Kritiske faktorer undervejs: Nye teknologiske muligheder, en grundig arbejdstilgang og 
sparring med teknisk udvikler og netværk.  
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konkurrenceparameter for virksomheden. For at styrke kontakten til kunderne har de desuden opret-
tet en online portal, hvor kunderne offshore kan rapportere data om maskinernes drift ind samt ud-
viklet et e-learningsprogram til både kunder og medarbejdere, der forklarer, hvordan maskinerne skal 
anvendes. 

PIETER MOURITSEN A/S’ DIGITALE TRANSFORMATION 
I offshore branchen har virksomheden fra sin begyndelse af været på forkant med digitalisering. Det 
blev første gang tydeligt i 2003, hvor virksomheden, som sit første digitaliseringstiltag, udskiftede te-
lefaxen med scanneren og begyndte at scanne de mange dokumenter, der skal medsendes til doku-
mentation af deres udstyr. Grundet udfordringer med 
for store filer og udviklingen i mediebilledet greb 
virksomheden i 2010 muligheden for at styrke kon-
takten til deres kunder ved at oprette en webportal, et 
såkaldt partnerweb. På dette lægges alle ordrer ind, så 
kunder let kan danne sig et overblik over, hvilke varer 
de har bestilt samt tilgå al dokumentation af varerne. 
Simultant indførte virksomheden et ERP system, 
som de siden har udvidet med et skræddersyet udlej-
ningssystem, hvor både deres bogholderi, styring af 
lager, udstyr og ordredel er integreret.   
 
En af de centrale udfordringer, når man beskæftiger 
sig med udlejning af udstyr til offshore brug, er at få 
snor og overblik over udstyret, når det er offshore. 
For at overkomme denne udfordring har virksomhe-
den udnyttet digitaliseringens muligheder og udviklet 
nye digitale løsninger i deres produkter, der tillader 
dem at indsamle og anvende data til at forbedre deres 
udstyr. De har bl.a. indbygget PLC teknologi i deres 
maskiner, således at de kan indsamle data om maski-
nernes drift, heriblandt maskinernes køre- og stoppe-
tider. Så snart maskinerne kommer retur fra kunderne downloades og analyseres denne data med hen-
blik på at forlænge maskinernes oppetid og serviceinterval. I samme tråd har virksomheden installeret 
en GPS-teknologi fra USA i deres maskiner, så de hele tiden har overblik over, hvor maskinerne er i 
verden. Virksomheden har desuden oprettet en online portal til deres kunder offshore, der tillader 
dem at indrapportere data om maskinernes drift efter hver dag. Tilsammen er hensigten at indsamle 
så meget data som muligt om maskinerne og anvende denne til at forbedre dels udstyret og kontakten 
til kunder. Endvidere har virksomheden, i samarbejde med en teknisk udvikler, udviklet en ny kom-
pressor teknologi til deres containere, som har vist sig at udgøre et vigtigt konkurrenceparameter for 
virksomheden. 
 
For at styrke inddragelsen af deres kunder offshore og undgå fejl i brugen af maskiner offshore har 
virksomheden samtidig erstattet deres tidligere papirmanualer med et e-learningsprogram til deres 
kunder, der, via 3D modulerede videoer, vejleder i, hvordan udstyret skal anvendes. Lignende e-lear-
ningsvideoer anvendes desuden internt i virksomheden til at instruere medarbejdere i håndtering af 

Pieter Mouritsen A/S’ digitale transfor-
mation 
 
Trin 1: Indscanning af dokumenter til deres kun-
der 

Trin 2: Udvikling af webportal, hvor kunder kan 
få overblik over deres ordrer  

Trin 3: Indførelse af ERP system  

Trin 4: Speciallavet udlejningssystem, hvor la-
ger, ordrer og bogholderi er integreret  

Trin 5: Indbygning af PLC- og GPS- teknologi i 
maskiner  

Trin 6: Udvikling af ny kompressor teknologi   

Trin 7: Udvikling af e-learning program til kun-
der. 
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maskiner mm. samt er at finde online på virksomhedens hjemmeside for at tydeliggøre brugervenlig-
heden af deres udstyr overfor potentielle kunder.   
 
KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN 
Den absolutte driver bag Pieter Mouritsen A/S’ digitaliseringsproces har været at sikre ’absolute qua-
lity offshore’. Givet et marked præget af hård international konkurrence har virksomhedens alfa omega 
været at differentiere sig fra deres konkurrenter dels på kvaliteten af deres produkter, dels ved at til-
kæmpe sig en position som ’first movers’. I begge disse henseender har digitalisering spillet en helt 
afgørende rolle.  
 
Ud over en ledelsesmæssig drive om at være på for-
kant med anvendelsen af digitale løsninger har virk-
somhedens digitaliseringsproces samtidigt været dre-
vet af et ønske om at effektivisere og smidiggøre de-
res arbejdsprocesser. Med afsæt i en lyst om at gøre 
tingene smartere har ledelsen således løbende orien-
teret sig om nye teknologiske muligheder og haft fo-
kus på at forberede og forbedre deres produkter med 
de nye teknologiske muligheder, der har vist sig. Virk-
somhedens digitalisering har således været drevet af 
en konstant nysgerrighed overfor teknologiske udvik-
linger, samtidig med at de har været hurtige til at om-
sætte disse i deres produkter og forretningsmodel.  
  
Ifølge virksomheden har en grundig tilgang til udviklingsprojekter desuden spillet en betydelig rolle i 
deres digitaliseringsproces. Forud for valg af nye digitale løsninger har virksomhedens ledelse sat sig 
sammen, skitseret deres ønsker og udarbejdet en udfoldet kravspecifikation herom. Denne videregives 
til leverandører, som bygger videre på virksomhedens ønsker og behov, og indgår som en central 
sparringspartner i udviklingen af nye løsninger og produkter. Netop sparring har været en central 
faktor i digitaliseringsprocessen. Det gælder både sparring med medarbejderne, som løbende er kom-
met med idéer til, hvordan arbejdsgange kan lettes, tæt samarbejde med IT-leverandører og et afgø-
rende udviklingsprojekt med en teknisk udvikler støttet af Væksthus Syddanmark. I samarbejde med 
denne tekniske udvikler har virksomheden udviklet en ny kompressor til deres containere, som har 
vist sig at blive et afgørende konkurrenceparameter for dem. Ligeledes har inspiration fra netværk 
spillet en betydelig rolle, idet ledelsen løbende har deltaget i ERFA-møder med de andre virksomheder 
i huset, hvor de videndeler gode erfaringer og fra andre brancher bliver inspireret til nye digitale løs-
ninger.  

ÆNDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Som led i virksomhedens digitaliseringsproces har de oplevet ændrede kompetencekrav. Først og 
fremmest har digitaliseringen sat krav til mere digitale kompetencer, hvilket virksomheden primært 
har imødekommet ved at hive eksterne ekspertkompetencer ind. Dette har, over de seneste fem år, 
krævet en mental omstilling i virksomhedens mindset, hvor de har måtte indse, at de som virksomhed 
ikke er eksperter til alt, men tværtimod kan drage betydelig fordel af at samarbejde med eksperter. 

Afgørende faktorer i transformationen 
 
Initialt: 
• Vision i ledelse om at sikre ’absolute quality 

offshore’ og være first movers 
• Dedikeret ledelse der har været nysgerrige 

overfor digitaliseringens muligheder  
 
Undervejs: 
• Et samspil mellem en ledelse orienteret 

mod nye teknologiske muligheder og tekno-
logiens udvikling  

• Sparring med leverandører og teknisk ud-
vikler og inspiration fra netværk. 
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Således er virksomheden gået fra at tænke, at de bedst ved, hvordan nye maskiner skal designes til at 
have en mere inddragende arbejdstilgang, hvor de løbende inddrager leverandører og kunder i udvik-
lingsprojekter, og i sidste ende lader de bedst egnede leverandører stå for selve udførelsen af nye 
løsninger.  

De stigende krav til digitale kompetencer blev sam-
tidig tydeligt i Pieter Mouritsen A/S’ samarbejde 
med Væksthus Syddanmark, hvor de fik støtte til at 
projektansætte en teknisk designer til at udvikle en 
ny kompressor til offshore brug. Samarbejdet med 
den tekniske designer skabte dels et stort kompe-
tenceløft i virksomheden samt en betydelig kon-
kurrencemæssig fordel, som virksomheden stadig 
drager fordel af i dag. Det ville, ifølge virksomhe-
den, ikke have været muligt foruden de tilkomne 
kompetencer, som den tekniske designer bragte ind 
i virksomheden.  

Virksomhedens digitale transformationsproces har skabt betydeligt mere data i organisationen end 
hidtil, hvilket ligeledes har skabt nye kompetencebehov. For at blive i stand til at anvende og analysere 
de større datamængder har virksomheden ansat en økonomidirektør (en CFO) med en HD i regnskab. 
Generelt har digitaliseringen skabt nye kompetencekrav til ledelsen, idet udviklingen har krævet en 
betydelig hurtigere omstilling, hvilket virksomheden har søgt at imødekomme ved at sende ledelsen 
på lederkurser. I samme tråd har de fremover tanker om yderligere efteruddannelse af ledelsen for at 
få tilført flere teoretiske kompetencer, der kan understøtte deres forretning.  

I maskinellet har virksomheden ikke oplevet de store udfordringer rent kompetencemæssigt, hvilket, 
ifølge virksomheden, formodentlig skyldes, at medarbejderne i forvejen er teknisk funderet og besid-
der en grundlæggende forståelse for teknologiske udviklinger. I takt med, at virksomheden har fået 
nye og mere teknisk avancerede maskiner, har de via leverandørkurser tilført programmeringskompe-
tencer blandt flere af medarbejderne, så de kan administrere maskinerne.  

RESULTATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 
Digitalisering har været af stor betydning for Pieter Mouritsen A/S ved både at skabe bedre produkter, 
mere tilfredse kunder samt en bedre profilering på markedet. Et af de punkter, hvor digitaliseringen 
har haft størst betydning er i kvaliteten af deres produkter, hvor satsningen på digitalisering har skabt 
et betydeligt kvalitetsløft. Fra at virksomheden før lejede gamle maskiner, som de var utrygge ved at 
overlevere til deres kunder, og som ofte gik i stykker og krævede meget service, har de i dag udviklet 
deres egne maskiner med dobbelt så lang oppetid. Endvidere kan de, givet de nye maskiner, kører 
langt større volumen på færre menneskehænder, samtidig med at maskinerne kræver mindre vedlige-
holdelse og er nemmere at administrere. Digitaliseringen har også haft stor betydning for både virk-
somhedens bundlinje og omsætning, og de vurderer, at de foruden digitaliseringen sandsynligvis ville 
have sat 50 % af deres omsætning over styr.  

Ændrede kompetencebehov 
Som led i virksomhedens digitaliseringsproces har 
de oplevet ændrede kompetencekrav. Det gælder 
bl.a.:  

• Et stigende behov for digitale kompe-
tencer, som de har imødekommet via 
eksterne ekspertkompetencer og samar-
bejde med teknisk udvikler  

• Ansættelsen af CFO med kompetencer 
til at analysere de store datamængder   

• Tilføjelse af programmeringskompeten-
cer i maskinellet via leverandørkurser. 
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Case 14 – Skagerak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
Nordjyske Skagerak (tidligere kendt som Trip Trap i Danmark), der blev etableret i Aalborg i 1976, er 
en dansk designvirksomhed med en bred kollektion af inden- og udendørs møbler og accessoires til 
haven og huset. Virksomheden sælger design- og højkvalitetsprodukter i en hård branche, hvor der er 
pres på priserne fra særligt kopier. Virksomheden har hovedkontor i Aalborg og havde tidligere fysiske 
butikker i de større byer rundt omkring i Danmark. Med undtagelse af en flagskibsbutik i København 
er butikkerne i Danmark i dag lukket. De eksporterer i 2018 til mere end 40 lande, der udgør en stadigt 
stigende andel af omsætningen. Omsætningen hentes primært fra et veludviklet forhandlernetværk og 
i de seneste år også via egen webshop selvom salg fra webshop fortsat udgør en mindre andel. Ikke 
desto mindre er udviklingen væk fra fysiske butikker til øget fokus på salg via webshop et godt udtryk 
for virksomhedens digitale transformation. 

DE DIGITALE LØSNINGER  
Skagerak anvender IT og digitale løsninger til at understøtte diverse arbejdsprocesser inden for både 
administration, intern kommunikation og produktion, leverandør- og forhandlerkommunikation, kva-
litetsstyring, lagring af data, salg og marketing. Til administration og intern kommunikation i virksom-
heden anvendes nyeste udgave af Microsoft 365 (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Skype for 

Profil 

• Branche: Designvirksomhed 

• Geografi: Region Nordjylland 

• Ansatte: 36 

• Ejerforhold: Familieejet 
 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen: Digitalisering af administration og intern kommunikation, 
produktdesign, leverandør- og forhandlerkommunikation, kvalitetsstyring, salg og mar-
keting 

• De digitale løsninger: Digitalisering af administration og intern kommunikation via Micro-
soft 365 programmer og ERP-system, produktdesign via bl.a. SolidWorks og Photoshop, 
ekstern kommunikation via leverandørportal og partnerportal, kvalitetsstyring bl.a. via 
digitale CoC aftaler med leverandører, ’flytning’ af virksomhedens it-platform til eksterne 
servere samt online salg og marketing via website med webshop og sociale medier. 

• Hvad fik sat dem i gang: Visionær og udviklingsorienteret ejerleder 

• Kritiske faktorer undervejs: Omstillingsparathed og kultur for at vækste digitalt blandt 
ledere og medarbejdere, ansættelse af IT-kyndige medarbejdere, hårdt marked samt eks-
terne It-leverandører og deltagelse i projekt Digital Vækstkultur.  
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Business, mv.) og ERP-system. Produktdesign understøttes af en række forskellige programmer såsom 
SolidWorks, Keyshot og Photoshop. De har desuden en leverandørportal og en partnerportal for 
forhandlere af virksomhedens produkter udviklet i samarbejde med en ekstern partner baseret på plat-
formen Rails. Virksomhedens kvalitetsstyring håndteres bl.a. via digitale Code of Conduct (CoC) af-
taler mellem Skagerak og deres leverandører. Salg og marketing foregår i stigende grad via egen web-
site, webshop og på de sociale medier. De har desuden ’flyttet’ virksomhedens it-platform til servere 
hos en ekstern IT-leverandør og et stort fokus på IT-sikkerhed. 

SKAGERAKS DIGITALE TRANSFORMATION 
Skageraks ledelse med Jesper Panduro i spidsen, CEO 
og ejer siden 2005, vil ifølge Anne Stenberg, Business 
Proces Manager i Skagerak, gerne have virksomhe-
dens medarbejdere til at bruge tid på det, der skaber 
værdi. Her spiller arbejdet med lean principper og 
fokus på at optimere de arbejdsprocesser, der skaber 
værdi for kunden, en vigtig rolle i kombination med 
det løbende arbejde med at implentere IT og digitale 
løsninger i virksomheden. 

Virksomhedens første trin på den digitale 
transformationsstige var implemeteringen af en 
leverandørportal – som de har planer om at udskifte 
– hvor der bl.a. ligger vejledninger og 
produktdokumentation, som understøtter 
samarbejdet med leverandører. Næste trin på ’rejsen’ 
var indkøb af et ERP-system – XAL som nu er 
udskiftet til AX – og Microsoft software til at 
understøtte og effektivisere de interne administrative 
processer og den interne kommunikation ledere og 
medarbejdere imellem. Virksomheden har siden 
løbende investeret og opdateret på software-fronten 
bl.a. til Microsoft 365 og naturligvis også på 
hardwarefronten i form af PC’ere.  

De seneste år har Skagerak intensiveret 
investeringerne og arbejdet med at implementere IT og digitale løsninger i virksomheden, som på 
forskellig vis understøtter diverse processer i forhold til produktdesign, i samarbejdet med 
leverandører og forhandlere samt salg og marketing. 

Virksomheden anvender en række forskellige digitale løsninger til design og udvikling af produkter i 
form af SolidWorks i produktudviklingen eller Keyshot til at vurdere et produkt, hvis der kun 
forelægger 3D filer. Herudover anvender virksomhedens Design Director i dag også diverse Adobe 
programmer (Photoshop, InDesign og Illustrator) i designudviklingsprocessen til at lave 
præsentationer og visualiseringer af processer og oversigter, hvor de tidligere kun anvendte 
SolidWorks til produktudvikling. 

Skageraks digitale transformation 
Virksomheden har gradvist investeret og imple-
menteret digitale løsninger på flere fronter. Fo-
kus har i de første år været på at understøtte og 
effektivisere de interne processer og samarbej-
det med leverandører og senere på salg og mar-
keting. 

Trin 1: Digital leverandørportal, hvor der bl.a. 
ligger vejledninger og produktdokumentation 
 
Trin 2: Digitalisering af interne processer (admi-
nistration og intern kommunikation) via Micro-
soft software og ERP-system 
 
Trin 3: Digitale løsninger til produktdesign via 
bl.a. SolidWorks og Photoshop 
 
Trin 4: Kvalitetsstyring bl.a. via digitale CoC af-
taler med leverandører. Digital partnerportal, 
hvor forhandlere kan søge efter og bestille pro-
dukter. Ny website med webshop og øget til-
stedeværelse på de sociale medier 
 
Trin 5: Placering af virksomhedens it-platform 
på eksterne servere og fokus på IT-sikkerhed.  
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Skagerak arbejder med kvalitetsstyring på flere fronter, hvor digitale løsninger på forskellig vis spiller 
en vigtig rolle. Virksomheden støtter og følger FN’s 10 råd om CSR og anvender fx udelukkende 
lovligt fældet træ. Derfor har virksomheden et stort fokus på kvalitetsstyring bl.a. via digitale CoC 
aftaler med alle deres leverandører for at sikre, at de lever op til en lang række standarder, herunder 
ansvarlig produktion, gennemsigtige arbejdsrelationer og ordentlige arbejdsforhold. Grundet en 
stigende efterspørgsel på transparens i virksomheders værdikæde i dag, vil Skagerak i tillæg i løbet af 
2018 kortlægge sine leverandører, der er lokaliseret i ni forskellige lande, ved hjælp af et interaktivt 
verdenskort, der kan knytte produkter og leverandører sammen på den nye hjemmeside. Dernæst 
tænker de også i at eksperimentere med blockchain teknologi for bedre at kunne dokumentere og 
synliggøre de enkelte skridt i værdikæden – både i forhold til interne og eksterne stakeholders. Sidst 
men ikke mindst har Skagerak tilsluttet sig et globalt værdifællesskab og certifikatordning for 
bæredygtig virksomhedsdrift, B Corp (som stammer fra USA) – hvilket i høj grad udføres, opdateres 
og udrulles via B Corps online univers. Det inkluderer selve certificeringsprocessen, hvor Skagerak via 
et digitalt spørgeskema skal kunne dokumentere sine aktiviteter, positiv fremgang og resultater hvert 
andet år. 

Skageraks kunder er både deres forhandlere af virksomhedens produkter (B2B) og slutkunden (B2C). 
En stor andel af virksomhedens omsætning kommer, som beskrevet, via virksomhedens forhandlere, 
hvorfor de, ifølge Anne, løbende arbejder for at levere god service, om end de ikke leverer 
kundeservice 24/7. Til det formål implementerede virksomheden en partnerportal i 2016, der gør det 
nemmere og mere effektivt for forhandlerne at søge efter og bestille produkter hos Skagerak. 

Virksomheden har haft egen website i mange år, men har for nylig investeret i en ny website med 
webshop, som dog endnu ikke er implemteret. Samtidig har de øget tilstedeværelsen på de sociale 
medier som led i at styrke salg og marketing.  

IT-sikkerhed (software, procedurer og kompetencer) samt placering af virksomhedens IT-platform 
hos en ekstern IT-leverandør, således at der ikke er fysiske servere stående i huset, er ligeledes områder, 
hvor Skagerak de seneste år har investeret. Det har, ifølge Anne, været nødvendigt, idet Skagerak er 
blevet mere og mere digital samtidig med, at arbejdet IT-sikkerhed i stigende grad er blevet et vilkår. 
Det skyldes bl.a. udefrakommende krav til sikker behandling af personhenførbare data fra EU’s 
kommende Databeskyttelsesforordning (populært kaldet Persondataforordningen). 

Skagerak er desuden i fuld gang med at strømline virksomhedens stamdata fra de forskellige IT-
systemer og digitale løsninger, der anvendes rundt omkring i virksomheden og på tværs af afdelinger, 
som de løbende vil forbedre, så løsningerne bedst muligt understøtter deres medarbejdere, kunder, 
leverandører og andre samarbejdspartnere. Målet er at få data til at spille sammen, så de bedre kan 
bruge deres data til at tage beslutninger, men også i arbejdet mod en stor webshop designet med 
kunderejsen i fokus, som kan tilgås af forhandlere og kunder. De har desuden planer om at indføre 
en ny digital platform i deres flagskibsbutik i København og konkret udskifte kasseapparatet til IPad. 
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KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN 
En helt afgørende faktor for, at digitaliseringsprocessen i Skagerak blev kick-startet, har været Jesper. 

Jesper beskrives som en visionær og 
udviklingsorienteret ejerleder med tro på, at 
digitalisering kan flytte virksomheden i en positiv 
retning. Initialt og undervejs har det været afgærende, 
at ledelsen kan se fordelen ved at investere i digitali-
sering og bruge kræfter og ressourcer herpå fordi det 
betaler sig. 

Det har desuden været helt afgørende, at der er en 
kultur for at vækste digitalt i virksomheden, og at le-
dere og medarbejdere generelt er omstillingsparate i 
en virksomhed, hvor meget ansvar lægges ud til med-
arbejderne. 

Virksomheden er ikke desto mindre stødt på en række 
barrierer, som de på forskellig vis har overvundet un-
dervejs. De har fx ansat IT-kyndige medarbejdere og 

anvendt eksterne IT-leverandører, hvor de kompetencemæssigt er kommet til kort. Tilførsel af nye 
kompetencer har været en forudsætning, idet virksomheden har flyttet sig meget de seneste år samtidig 
med, at de agerer i et hårdt marked, hvor synlighed på bl.a. de sociale medier er nødvendigt. 

ÆNDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Et stigende fokus på digitalisering i virksomheden 
har medført ændrede kompetencebehov. Virksom-
heden har haft forskellige tilgange til at løse beho-
vene for at indhente nye kompetencer og viden til 
virksomheden. 

En central del af virksomhedens kompetenceforsy-
ningsstrategi har været rekruttering af de rette le-
dere og medarbejdere. Det indbefatter bl.a. rekrut-
tering af en højtuddannet IT-kyndig nøglemedar-
bejder, der i dag er leder, med kompetencer inden 
for IT og økonomistyring samt rekruttering af 
medarbejdere med kompetencer inden for digital 
PR og kommunikation bl.a. på de sociale medier 
såsom Instagram, Facebook, Pinterest og Linke-
dIn.  

Virksomhedens ledere og medarbejdere er desuden 
for tid til anden på kurser og seminarer. Fx har 
Anne været på et kursus om 

Afgørende faktorer i transformationen 
 
Initialt: 
• Visionær og udviklingsorienteret ejerleder 

som har stor fokus på digitalisering 

Undervejs: 
• Omstillingsparathed og kultur for at vækste 

digitalt blandt ledere og medarbejdere 
• Ansættelse af IT-kyndige medarbejdere 
• Hårdt marked, der bl.a. medført et krav om 

øget tilstedeværelse på de sociale medier 
for at være synlige 

• Eksterne input og sparring bl.a. fra eks-
terne It-leverandører og deltagelse i projekt 
Digital Vækstkultur.  

 

  

Ændrede kompetencebehov 
Virksomhedens ’trin for trin’ indføring af IT og di-
gitale løsninger over tid i forskellige dele af virk-
somheden har også ført til et behov for at tilføje 
nye kompetencer løbende. 

• Rekruttering af højtuddannet it-kyndig nøgle-
medarbejder og leder med kompetencer in-
den for IT og økonomistyring, af medarbejdere 
med kompetencer inden for digital PR og kom-
munikation bl.a. på de sociale medier samt ge-
nerelt af omstillingsparate medarbejdere 

• Kurser i fx Persondataforordningen 
• Omorganisering for at nedbryde interne siloer 

og tættere samarbejde i tværgående teams 
om værdiskabende processer 

• Outsourcing til ekstern IT-leverandør, der står 
for drift af virksomhedens IT-systemer, web-
site og eksterne servere 

• Deltagelse i netværk og udviklingsforløb med 
fokus på digitalisering såsom Digital Vækstkul-
tur og FDIH for at få inspiration og sparring. 
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Persondataforordningen afholdt af kursus- og netværksvirksomheden Økonomi & Personale og taget 
en Lean Manager uddannelse ved LEAN akademiet sammen med kollega, som bl.a. anvendes i arbej-
det med at strømline data. 

Derudover har virksomheden omorganiseret, så fx hele driftsafdelingen (økonomi, kundeservice, mv.) 
sidder sammen under samme chef for at nedbryde interne ’siloer’ og for i højere grad at kunne sam-
arbejde på tværs i teams med relevante medarbejdere. Digitalisering og arbejdet med at integrere og 
strømline store mængder data fra salg, marketing, administration, mv. har gjort det tværgående sam-
arbejde nødvendigt. 

Virksomheden har endvidere valgt at gøre brug af en ekstern IT-leverandør, der står for drift af virk-
somhedens IT-systemer, website og eksterne servere. Samtidig har de for at hente inspiration og input 
udefra deltaget i netværk og udviklingsforløb med fokus på digitalisering. Det gælder bl.a. Digital 
Vækstkultur og FDIH for at få inspiration til at strukturere arbejdet med data og indsigt i forskellen 
på den digitale parathed på forskellige markeder, som virksomheden agerer på. 

RESULTATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 
Ledelsens prioritering af at opruste og bruge flere ressourcer på at være tilstede på de sociale medier 
har stor betydning for virksomhedens brand og position på markedet. Tilstedeværelsen på de sociale 
medier har sammen med leverandørportalen, partnerportalen, website og webshop samt selvfølgelig 
telefon og e-mail desuden muliggjort et tættere løbende samarbejde med leverandører, forhandlere og 
slutkunden, og har også bidraget til, at deres kundeservice er blevet mere effektiv. Marketing, salg og 
kundeservice understøttet af digitale løsninger og i stigende grad digitale data er alle områder, hvor de 
fortsat vil have fokus rettet i fremtiden. De forskellige tiltag skal bidrage til en vækst i omsætningen, 
der vokser hurtigere end væksten i antal medarbejdere, og de er, ifølge Anne, godt på vej. Partnerpor-
talen, som blev indført i 2016, stod i 2017 for ca. 35% af den omsætning, der tidligere blev tastet 
manuelt, og 20% af den samlede omsætning, hvilket er et godt udtryk for, hvordan Skageraks digitale 
transformation har kontant betydning for virksomhedens økonomi. 
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Case 15 – Thürmer Tools 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
Thürmer Tools, der er en lille industrivirksomhed beliggende i Hvidovre, producerer specialværktøj 
til industrien. Virksomheden er specialiseret i at lave boretapper, som anvendes til at lave indvendige 
gevind i metalrør. Den familieejede virksomhed er over 100 år gammel, men har i dag blikket stift 
rettet mod de muligheder såvel som forandringer, digitaliseringen byder mange små produktionsvirk-
somheder. 

DE DIGITALE LØSNINGER  
Virksomheden er allerede relativt langt med digitaliseringen og er ved at opbygge en automatisk pro-
duktionslinje ved hjælp af CNC-maskiner og en Baxter-robot, der kan montere, afmontere og sortere 
materialer og de færdige produkter fra CNC-maskinen. Herudover har Thürmer Tools digitaliseret en 
stor del af deres salg via Amazon og egen hjemmeside og har etableret et udviklingsselskab, hvor der 
arbejdes på at anvende nye 3D-printteknologier til fremstilling af værktøj. Et arbejde som indtil videre 
har affødt et lovende verdenspatent på en teknologi, som gør det muligt at 3D-printe specialfremstil-
lede bor og gevind. Virksomheden er desuden begyndt at anvende data, bl.a. fra deres egen hjemme-
side, for at blive klogere på kundernes præferencer og søge- og købemønstre. Indsigter, som er blevet 
brugt til at optimere hjemmesiden og gøre det så let som muligt for kunderne at finde og bestille netop 
det produkt, de har behov for.  

Profil 

• Branche: Industri (fremstilling af specialbor) 

• Geografi: Region Hovedstaden 

• Ansatte: 35 

• Ejerforhold: Ejerledet 
 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen: Både salg, produktion og udvikling er digitaliseret 

• De digitale løsninger: Automatiseret produktion via CNC-maskine og Baxter-robot, on-
line salgskanaler, udvikling af nye 3D-printede værktøjsløsninger 

• Hvad fik sat dem i gang: Virksomhedskrise, ny ejer og ledelse samt nye markedskrav 

• Kritiske faktorer undervejs: Ejer og ledelse som har villet digitalisering, tilførelsen af nye 
kompetencer – dels fra nye medarbejdere dels via specialiserede samarbejdspartnere og 
vidensinstitutioner, støtte fra bl.a. Innovationsfonden. 
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THÜRMER TOOLS’ DIGITALE TRANSFORMATION 
Virksomhedens strategi er relativ klar: Den nye teknologi med 3D-print skal gerne flytte Thürmer 
Tools fra at være en klassisk dansk industrivirksomhed, der producerer gevind og værktøj, til at være 
en fuldt ud digital forretning. Virksomhedens digitale rejse begyndte dog først i 2004, hvor Erick 
Thürmer købte virksomheden tilbage på familiens hænder og overtog direktørstolen. På det tidspunkt 
var virksomheden i krise. Produktionen var outsourcet til Kina, men der var store vanskeligheder med 
kvaliteten. Samtidigt var markedet under forandring og kunderne forlangte i højere grad skræddersy-
ede værktøjsløsninger og hurtig levering. 

Erick Thürmer forstod, at der skulle gøres noget, hvis 
virksomheden skulle overleve, og at svarene højst 
sandsynligt lå i ny teknologi. Han havde selv i længere 
tid haft en stor personlig interesse og nysgerrighed 
overfor ny digitale teknologier og digitaliseringens 
mange muligheder, og havde inden han overtog direk-
tørposten nået at stifte en lille e-handels virksomhed.  

Erick besluttede som et allerførste skridt at hive en 
del af produktionen hjem fra Kina og i stedet opbygge 
automatiserede produktionsfaciliteter i Danmark. 
Dette gav bedre kvalitet, hurtigere levering og større 
mulighed for at lave små serier og individuelle løsnin-
ger til kunderne. Det første digitaliseringsinitiativ var 
således investeringen i en CNC-maskine. Et dyrt tiltag 
for en lille kriseramt virksomhed. Til gengæld et rela-
tivt standardiseret produkt, der hurtigt kunne anskaf-
fes og implementeres i produktionslinjen.  

De betydelige personlige investeringer virksomheden og de nye produktionsfaciliteter i Danmark 
gjorde dog Erick nervøs for fremtiden. Erick var bekendt med de spirende 3D-print teknologier og 
forstod risikoen for, at disse kunne ’disrupte’ værktøjsbranchen og Thürmer Tools forretningsmodel 
fuldstændigt. Erick besluttede derfor, at Thürmer Tools selv skulle tage førertrøjen og gå 3D-print 
vejen. Med inspiration fra den amerikanske flyproducent Lockheed Martin besluttede Erick Thürmer 
at etablere et selvstændigt udviklingsselskab, Thürmer 3D-print, som har til formål at komme først på 
markedet med 3D-printet værktøj. Ligesom hos Lockheed Martin afsættes hvert år en fast andel af 
indtjeningen fra moderselskabet til udviklingsaktiviteterne. Offentlige støtteordninger, som bl.a. In-
novationsfonden, har dog også spillet en afgørende rolle ift. at få finansieret de digitale udviklingsak-
tiviteter.  

Siden er flere digitaliseringsinitiativer kommet til. Bl.a. er salget digitaliseret og flyttet til online plat-
forme, ligesom man aktivt samler og anvender data om kundernes præferencer og handlemønstre til 
at optimere salgskanalerne. Virksomheden er også så småt begyndt at se på mulighederne for at im-
plementere sensorer i deres 3D-printede værktøjer, så man vil kunne monitorere brugen af værktøjet 
hos kunden og eksempelvis få vist, hvornår det er tid til at skifte det, inden det går i stykker, så kunden 
undgår dyre produktionsstop. 

Thürmer Tools’ digitale transformation 
Virksomheden har været igennem en gradvis di-
gitalisering. Fokus fra start har primært været 
på merværdi, herunder at øge kvalitet og fleksi-
bilitet og hurtigere adaption til nye kundebe-
hov. 

Trin 1: Automatisering og digitalisering af pro-
duktionsprocesserne bl.a. via CNC maskiner og 
industrirobot 

Trin 2: Udvikling af ny innovativ 3D-print tekno-
logi til værktøjsfremstilling 

Trin 3: Digitalisering af salg og anvendelse af 
hjemmesidedata til salgsoptimering. 
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KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN 
Virksomhedens krise kombineret med ejer- og lederskiftet var det, der helt initialt fik skubbet digita-
liseringsprocessen i gang. Selvom Erik Thürmer ikke er IT-ekspert eller på anden vis havde særlige 
digitale forudsætninger, da han overtog direktørposten, har hans store nysgerrighed overfor digitale 
teknologier og en fast tro på, at det netop var digitalisering, der skulle til for at redde virksomheden, 
været en afgørende drivkraft i virksomhedens digitaliseringsproces.   

Digitaliseringen har betydet relativt store organisatoriske omvæltninger for virksomheden og dens 
ansatte. Erick understreger, at det aldrig ville have lykkedes, hvis ikke medarbejderne havde købt hans 
ideer og taget konstruktivt imod omvæltningerne. Erick har derfor fra start haft fokus på at få medar-
bejderne involveret i forandringerne og få dem klædt på med de nødvendige kurser og interne efter-
uddannelsestilbud. Virksomhedens kritiske økonomiske situation gjorde det dog også tydeligt for de 
fleste, at de drastiske ændringer var nødvendige. 

Da hverken Erick eller hans medarbejdere er IT-ek-
sperter, har sparring og rådgivning med eksterne ek-
sperter også været afgørende. Særligt arbejdet med 
3D-print teknologien og det at arbejde mere datadre-
vent har krævet samarbejde med specialister fra vi-
densinstitutioner såvel som andre virksomheder. Bl.a. 
har virksomheden fået hjælp og sparring af Teknolo-
gisk Institut i Aarhus, hvor virksomheden også har 
haft mulighed for at lave forsøg med 3D-print.  

Kapital har også løbende været en udfordring. Erick 
har selv investeret en del og har samtidigt skaffet en 
del af de nødvendige midler fra offentlige innovati-
ons- og støtteordninger. Senest har virksomheden 
fået bevilliget midler af Innovationsfonden til at få vi-
dereudviklet og markedsmodnet 3D-printteknolo-
gien. Samarbejdspartnerne i projektet er norske Sin-

tef, som er et af Europas største uafhængige forskningsinstitutter samt maskinproducenten Tronrud 
Engineering, der er eksperter i 3D-print teknologi. Herudover har Erick som nævnt indført en ord-
ning, hvor en del af det årlige overskud automatisk lægges til side og geninvesteres i udviklingsselskabet 
Thürmer 3D-print.  

Afgørende faktorer i transformationen 
 
Initialt: 
• Dedikeret ledelse der har været nysgerrig 

overfor digitaliseringens muligheder 
• Medarbejdernes mindset – som der fra 

start har skullet arbejdes med  
 

Undervejs: 
• Sparring, rådgivning og samarbejde med vi-

densinstitutioner og andre virksomheder 
med digitale ekspertkompetencer  

• Økonomisk indsprøjtning fra offentlige tek-
nologi- og innovationsprogrammer 

• Tilførelsen af nye kompetencer til organisa-
tionen – dels ved intern opkvalificering, dels 
ved ansættelse af nye medarbejdertyper. 
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ÆNDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Mens selve mindset’et hos ledelse og medarbejdere 
helt initialt har været afgørende for at komme i 
gang med digitaliseringsprocessen, har digitaliserin-
gen på den lidt længere bane også medført væsent-
lige ændringer i kompetencebehovet hos medarbej-
derne. I første omgang har hjemtaget af produkti-
onen og betjeningen af de nye maskiner eksempel-
vis stillet nye kompetencekrav. Men de seneste år, 
er det især virksomhedens satsning på online salg 
og fokus på at blive mere datadrevne, som har kræ-
vet helt nye kompetencer. Nogle ting har kunnet 
klares med opkvalificering og interne kurser, bl.a. i 
relation til 3D print, men virksomheden har i høj 
grad også måtte skifte ud i medarbejderstaben og 
ansætte helt nye typer medarbejdere, som har de 
nødvendige kompetencer inden for web-udvikling, 
online salg og data-anvendelse.  

Generelt er der sket et stort skifte, hvor andelen af 
højtuddannede medarbejdere er steget kraftigt, 
mens andelen af ufaglærte omvendt er faldet markant. Mange af de ansatte har i dag en eller anden 
form for tech- eller IT-baggrund. I praksis går man dog hos Thürmer Tools ikke så meget op i, hvilken 
specifik uddannelse, de ansatte har. Det der ansættes på er mindset og folks evne til at problemløse, 
arbejde selvstændigt, tænke kritisk og kreativt og kunne samarbejde. Som Erick understreger, betyder 
den konstante og hurtige udvikling i både virksomheden, de teknologier de anvender og den verden, 
der omgiver den, at det ikke er specifikke tekniske kompetencer, de har brug for, da disse hurtigt out-
dates. Det er i langt højere grad fleksible medarbejdere, der er gode til at sætte sig ind i nye ting, tænker 
kritisk og selvstændigt og er kreative og innovative. Det er kompetencer, som især højtuddannede har, 
er Ericks erfaring.  

Erick har også selv følt, at han måtte efteruddanne sig og søge ekstern inspiration og læring for at være 
klædt ordentligt på til at håndtere de store strategiske, forretningsmæssige og organisatoriske foran-
dringer virksomheden går igennem. Erick valgte derfor at følge Singularity University’s Executive 
Programme i 2016. Et uddannelsesforløb som netop har fokus på at klæde ledere på til at arbejde 
strategisk og organisatorisk med eksponentielle disruptive teknologier. 

RESULTATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 
Automatiseringen af produktionen samt arbejdet med, at salgsdata og digitale salgskanaler har gjort, 
at Thürmer Tools igen er blevet profitabel og genererer overskud. Virksomhedens arbejde med 3D-
print teknologier har endnu ikke haft et egentligt kommercielt gennembrud, men Erick er overbevist 
om, at de løsninger og teknologier, de arbejder på, har store fremtidsudsigter. Samtidigt har udvik-
lingsarbejdet med 3D-print åbnet for et helt nyt forretningsområde. Erick bliver således i stigende 
grad brugt som rådgiver, konsulent og oplægsholder af andre virksomheder og organisationer, som 

Ændrede kompetencebehov 
 
Virksomheden har oplevet markante ændringer i 
kompetencebehovet: 

• Det har bl.a. været behov for nye kompetencer 
relateret til online salg og markedsføring, da-
taanalyse og 3D print 

• Den største ændring har dog været ift. de 
mere bløde kompetencer.  Forandringerne har 
betydet øget behov for medarbejdere der kan 
arbejde selvstændigt, er gode til at sætte sig 
ind i nye ting, kan problemløse og samarbejde  

• Konkret har det betydet en markant stigning i 
antallet af højtuddannede, mens antallet af 
ufaglærte omvendt er faldet ligeså markant 

• Det ændrede kompetencebehov er således 
også primært blevet dækket ved nyansættel-
ser. 
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ønsker inspiration og råd til, hvordan de selv kan komme i gang med at arbejde med disruptive tek-
nologier.  

I fremtiden forestiller Erick Tuürmer sig at Thürmer Tools vil blive en 100% digital virksomhed – en 
slags Spotify for specialværktøj. Thürmer Tools skal levere teknologien og 3D-print opskrifterne, som 
kunderne kan tilgå digitalt, mens selve printprocessen vil forgå lokalt hos kunder. 
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Case 16 – Triplan International 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
Triplan (tidligere kendt som Triva) blev grundlagt i 1946 i Ishøj, hvor virksomheden fortsat er lokali-
seret. Virksomheden er specialiseret inden for design og fabrikation af glasvægge, skillevægge og pro-
duktion af stål og gips byggekomponenter. Triplan-vægge, der er high-end nicheprodukter, bliver pro-
duceret på produktionsfaciliter i Ishøj og er solgt til kunder, fx større virksomheder, i mere end 40 
lande. Virksomhedens stål og gips byggekomponenter, der står for 20 % af virksomhedens omsætning, 
er modsat mere ’almindelige’ produkter på markedet og sælges i hård konkurrence med lignende pro-
dukter fx i en trælast. Virksomheden fungerede i mange år som smedeværksted med primært manuelle 
arbejdsprocesser, hvilket dog i høj grad har ændret sig. I 2012 blev Klaus Groth Larsen ansat som ny 
administrerede direktør i Triplan efter knap syv år som produktionschef samme sted og med en fortid 
bl.a. som produktionsleder hos Coloplast. Herfra har Klaus erfaring med automatisering og digitalise-
ring af produktion og implementering af ERP-systemer, som har været afgørende for Triplans rejse 
fra at være et smedeværksted til i dag at være en moderne produktionsvirksomhed. 

DE DIGITALE LØSNINGER  
Triplan anvender digitale løsninger til design og fremstilling af produkter, produktions- og lagerstyring, 
økonomistyring, kvalitetsstyring og salg. Produktionen foregår bl.a. på fuldautomatiske valse- og pak-
kemaskiner og robotter til gipsbearbejdning, mens designprocessen bl.a. foregår i 3D Building Infor-
mation Modeling (BIM). Produktions- og lagerstyring samt administration, herunder økonomistyring, 

Profil 

• Branche: Industri (Fremstilling af glas- og skillevægge og stål/gips byggekomponenter) 

• Geografi: Region Hovedstaden 

• Ansatte: 44 

• Ejerforhold: Danskejet aktieselskab 

 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen: Digitalisering af produktion (design og fremstilling) og ad-
ministration (produktions- og lagerstyring, økonomistyring og kvalitetsstyring) og salg 

• De digitale løsninger: Digitalisering og automatisering af produktion via bl.a. fuldauto-
matiske valse- og pakkemaskiner og robotter til gipsbearbejdning, design via 3D BIM soft-
ware og administration (produktions- og lagerstyring, økonomistyring, kvalitetsstyring 
og salg) via EPR-system, digitale vejledninger i kvalitetsstyringssystem og CRM-system 

• Hvad fik sat dem i gang: Ny adm. direktør (2012) med erfaring inden for implementering 
af ERP-systemer og ønsket om at have konkurrencedygtig produktion i Danmark 

• Kritiske faktorer undervejs: En ledelse, der står fast på behovet for at gennemføre en 
digital transformation, involvering af medarbejdere og eksterne IT-specialister. 
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fakturering, mv., er digitaliseret via ERP-systemet C5, salg understøttes af et CRM-system, mens kva-
litetsstyring bl.a. sikres via digitale vejledninger i et kvalitetsstyringssystem, som også ligger på virk-
somhedens website. 

TRIPLANS DIGITALE TRANSFORMATION 
Den 1. april 2013 var dagen, hvor Triplan overgik fra 
manuel styring af lager og produktion til en fuldt digital 
løsning koblet op på ERP-systemet C5. Dette for at få 
100 % overblik over vareflowet og som redskab til 
produktions- og lagerstyring. Det egentlige arbejde 
med at kickstarte Triplans digitale transformation fo-
regik dog reelt i perioden fra 2012 og frem til den 1. 
april 2013. Forud for dagen var gået mange timers ’rug-
brødsarbejde’, som Klaus udtrykker det, med at få di-
gitaliseret den viden og de erfaringer medarbejdere sad 
inde med og få dette indtastet i ERP-systemet. Kon-
kret skulle alle de ca. 7.000 varer have varenumre. Der-
næst blev der oprettet styklister til varenumrene – va-
renumre-lister med de komponenter, der udgør en 
specifik vare således, at den færdige komponent er 
fuldt registreret. Dette ved at ’tømme hovederne’ på 
erfarne medarbejdere, der indtil da, havde haft denne 
viden ’i hovedet’. Samtidig skulle hele fabrikken num-
mereres helt ned på hyldeniveau dvs. at haller, lokatio-
ner og placeringer skulle nummereres for at få et 100 % overblik over alle virksomhedens m2. ERP-
systemet er således blevet ’fodret’ med information som forbrug, tolerancer, og vejledninger for pro-
duktionsprocesser – dvs. skriftliggørelse og formalisering af viden – som samtidig har medført bedre 
kvalitetsstyring med processerne i virksomheden og sporbarheden inden for visse produktgrupper.  

Implementeringen af lager- og produktionsstyring fra 1. april 2013 betød, at medarbejderne skulle i 
gang med nye arbejdsgange og rutiner. Alt information foregik fra den ene dag til den anden digitalt, 
herunder indkøb, ordrebehandling, planlægning, færdigmelding af produktioner og plukning af varer. 
De nye rutiner var på den helt korte bane nemmere for nogle end andre, men de nye rutiner blev 
relativt hurtigt dagligdag – og med stor opbakning fra medarbejdergruppen og ledelsen. Udover ind-
førslen af C5 opdaterede Triplan deres maskinpark med bl.a. fuldautomatiske valse- og pakkemaski-
ner, robotter til gipsbearbejdning og bearbejdningscentre, så produktionen samlet set blev automati-
seret og digitaliseret.  

Ifølge Klaus er digitaliseringen et middel til at opnå spændende arbejdspladser og rentabel produktion 
i Danmark. Det er en ’ongoing proces’, der aldrig stopper. Det digitale univers kaster muligheder af 
sig, og for Triplan har det betydet, at det ene projekt har afløst det andet. Således har Triplan efterføl-
gende løbende investeret i og implementeret digitale løsninger på mange andre områder. Bl.a. auto-
matisk fakturering, fuld sporbarhed af produkter, varenumre generering og systematisk salg under-
støttet af et CRM-system. 

Triplans digitale transformation 
Fra 2012 har virksomheden løbende investeret 
og implementeret digitale løsninger til forskel-
lige formål. Fokus har primært været på at un-
derstøtte og effektivisere processer. 

Trin 1: Automatisering og digitalisering af pro-
duktions- og lagerstyring via ERP-system og 
fuldautomatiske maskiner og robotter 

Trin 2: Digitalisering af design via 3D BIM soft-
ware 

Trin 3: Digitalisering af administration via ERP-
system og salg via CRM-system 

Trin 4: Digitalisering af kvalitetsstyring via digi-
tale vejledninger. 
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Sidst men ikke mindst spiller digitalisering en stor rolle i virksomhedens kvalitetsstyring. Dels via ERP-
systemet til produktionsstyring, dels via udarbejdelse af digitale vejledninger for fx produktionspro-
cesser, som har betydet, at virksomheden blev ISO 9001 certificeret i 2015 og EN1090 certificeret i 
2017. 

KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN 
Ifølge Klaus stod Triplan i årene 2012 og 2013 ved en skillevej - en brændende platform. Processerne 
i virksomheden foregik manuelt og analogt. Det gjaldt lagerstyring, produktionsprocesser, den interne 

kommunikation mellem afdelinger, den eksterne 
kommunikation med kunden samt overblik over va-
reflow – eller mangel på samme –, som alle er afgø-
rende forhold for at kunne agere hurtigt og effektivt. 
Skulle de fortsat være en rentabel virksomhed med 
produktion i Danmark, så måtte de gøre noget. Her 
var digitalisering en afgørende løftestang 

Inden Triplan gik i gang med den ’digital rejse’ havde 
ledelsen med Klaus i spidsen ikke en gennemregnet 
business case på en konkret digital løsning – ERP-sy-
stemet C5. I stedet havde de en klar tro på, at digita-
lisering kunne bidrage til at forbedre virksomhedens 
konkurrencesituation. Via digitalisering ville de blive 
mere produktive, konkurrencedygtige, nedbringe re-
klamationer og blive mere klar på fremtidens krav til 
kvalitetsstyring, herunder produkters sporbarhed. 

Triplan fik indledningsvis og i den første periode med digitaliseringen ’hjælp udefra’. Eksterne IT-
konsulenter hjalp med at programmere og designe løsninger til produktions- og lagerstyring og var 
efterfølgende hotline i implementeringsfasen, når der opstod spørgsmål. Selve programmeringen var, 
ifølge Klaus, dog ’kun 20 % ad vejen’, mens resten handlede om efterfølgende at ’fodre’ systemet med 
data og den løbende brug af systemet, hvor medarbejderne spillede en stor rolle. Løbende orientering 
og medarbejderinddragelse har været helt afgørende for, at det lykkes at digitalisere Triplan med suc-
ces. 

Mange af Triplans medarbejdere har været i virksomheden i mange år. De har selvsagt dyb viden og 
detaljeret indsigt i virksomhedens processer og de varer, som virksomheden producerer og sælger. 
Inden 2012-2013 var den viden primært forankret i medarbejdernes hoveder, mens få processer var 
nedskrevet og digitaliseret. Med implementeringen af lager og produktionsstyring skulle det gøres mu-
ligt for andre nemt at få adgang til fx, hvordan en konkret vare skulle produceres korrekt. For medar-
bejdere, som havde været vant til den analoge verden og manuelle processer, var det ikke entydigt en 
positiv nyhed, at Triplan overgik til det digitale univers. For ville de så blive overflødige? Overflødige 
skulle de ikke være, hvilket var en vigtig ledelsesmæssig kommunikationsopgave i forhold til at gøre 
dem trygge. Ledelsens hovedgreb var tæt inddragelse, løbende information og tydeliggørelse af alle de 
positive gevinster, der ville komme som følge af digitaliseringen og de nye arbejdsprocesser og rutiner. 
Nye rutiner, som i situationen kan virke ufleksible – fx løbende indtastning i C5 –, men som er 

Afgørende faktorer i transformationen 
 
Initialt: 
• Krav om øget produktivitet for at kunne 

’overleve’ i Danmark og en tro på, at digita-
lisering kunne bedre konkurrenceevnen 

• En udviklingsorienteret direktør med digi-
tal forandringsledelseserfaring 

Undervejs: 
• Eksterne IT-konsulenter, der hjalp med at 

programmere ERP-systemet C5 
• Medarbejderinddragelse og løbende orien-

tering fra ledelsen 
• En ledelse, der går forrest og holder fast i at 

digitalisering er vejen frem. 
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afgørende for, at organisationen samlet set er mere produktiv. Derfor har det også været afgørende 
undervejs med en ledelse, der går forrest – også når det ser mest sort ud, fx når en ordre ikke kan 
frigives pga. manglende information – og som tydeligt kommunikerer, hvorfor digitalisering er vigtig 
for virksomheden, og som står fast på, at digitalisering af vejen frem. 

ÆNDRENDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Klaus havde som ny administrerende direktør fra 
2012 erfaring med at indføre EPR-systemer fra an-
dre virksomheder og dermed også hands-on erfa-
ring med digital projekt- og forandringsledelse. Da 
han samtidig havde indgående kendskab til virk-
somheden fra knap syv år som produktionschef 
samme sted, havde han gode forudsætninger for at 
indføre ERP-systemet C5 til produktions- og lager-
styring i virksomheden. 

Triplan har i dag ikke IT-specialister in-house, men 
anvender i stedet eksterne leverandører. De an-
vendte fx eksterne IT-konsulenter til at program-
mere ERP-systemet C5 og samme konsulenter var 
også hotline i den første implementeringsfase, hvis 
ledelse og medarbejdere havde nogle spørgsmål. Se-
nere har virksomheden selv udarbejdet en lang 
række instruktioner og vejledninger, der ligger digi-
talt, som ledelse og medarbejdere nemt kan få ad-
gang til. 

Klaus’ erfaring med digital projekt- og forandringsledelse, hotlinen til de eksterne IT-konsulenter og 
medarbejderinddragelse var afgørende for en succesfuld implementering af C5. Det var nemlig spar-
somt med in-house IT og digitale kompetencer blandt medarbejderne, da virksomheden tog de første 
skridt på den digitale rejse. Tæt ledelsesmæssig involvering, learning-by-dong og sidemandsoplæring 
var virksomhedens tilgang til at få medarbejderne opkvalificeret i forhold til at kunne anvende bl.a. 
C5 i det daglige arbejde. Enkelte medarbejdere er senere blevet superbrugere, som andre medarbejdere 
kan gå til. Langt størstedelen af medarbejderne var og er positive overfor digitaliseringen og de nye 
arbejdsrutiner, om end der også er medarbejdere, der har haft svært ved den digitale rejse. 

Virksomhedens produktion består af smede og ufaglærte, som primært arbejder ved maskiner. De skal 
have digitale kompetencer på et brugerniveau. Kompetencer på brugerniveau har de udviklet via side-
mandsoplæring og learning-by-doing fx ved læsning af instruktioner. Nye medarbejdere, der ansættes 
hos Triplan, skal nu have et vist grundlæggende kendskab til IT. Dette uanset om de arbejder med 
produktion eller salg.  

Digitalisering har desuden ført til nye workflows fx løbende brug af C5 og CRM-systemet for bl.a. at 
sikre af vareflows bliver synligt digitalt. Samtidig har digitalisering ført til, at medarbejderne i dag har 
fået udvidet ansvarsområder og må beslutte mere selv, fordi der er instruktioner digitalt, fx om hvor 

Ændrede kompetencebehov 
Triplans digitale rejse har betydet nye workflows 
og nye kompetencebehov, som virksomheden har 
imødekommet på forskellig vis undervejs. 
 
• Digital projekt- og forandringsledelseserfa-

ring hos ny direktør fra implementering af EPR-
systemer i andre virksomheder 

• Eksterne IT-konsulenter til programmering af 
ERP-systemet C5 og som hotline i den første 
periode 

• Sidemandsoplæring og learning-by-doing 
bl.a. ift. brugen af C5 og opkvalificering af su-
perbrugere 

• Krav om grundlæggende kendskab til IT til nye 
medarbejdere, der skal arbejde med bl.a. pro-
duktion og salg 

• Nye workflows bl.a. med løbende indtastning 
i C5 og via nedskrevne vejledninger og instruk-
tioner, der muliggør færre led i beslutningskæ-
der. 
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indkøberne må købe ind, for hvor meget, og flere kan selv oprette varenumre digitalt. Det betyder 
også færre led i beslutningskæden. 

RESULTATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 
Den digitale transformation i Triplan har bragt flere positive resultater. Virksomheden er i dag mere 
gennemsigtig, konkurrencedygtig og effektiv. Omkostningerne pr. enhed er nedbragt og omsætningen 
er næsten fordoblet siden 2012. Det skyldes, at digitalisering har bidraget til: 

• Ledelsen hurtigt kan trække data i forhold til diverse KPI’er – fx hvilke varer, der pt. generer 
omsætning og indtjening, reklamationer, leveringsgrad, beholdninger, mm 

• Flere decentrale beslutninger muliggjort via flere nedskrevne vejledninger og instrukser 
• Hurtigere responstid. 
• Reduceret varetid til kunderne. 
• Flere enheder produceret og solgt pr. medarbejder. 
• Minimering af risici bl.a. grundet flere nedskrevne vejledninger og instrukser. 
• At deres kvalitetsledelsessystem er ISO9001 certificeret.  
• At de har opnået EN1090 certificering med fuld sporbarhed 

Alle faktorer er ifølge Klaus vigtige for virksomhedens forstærkede konkurrenceevne. 

Næste skridt på den digitale rejse er rettet mod at forbedre virksomhedens service til kunder, der er 
interesseret i Triplans glasvægge. Konkret vil de gøre det muligt for kunder at designe og dekomponere 
deres ’egne’ Triplan glasvægge i special udviklet software. På den måde specificerer kunderne selv 
deres Triplan glasvæggene, og genererer samtidig information til Triplans produktionsapparat. Det vil 
bidrage til større kundetilfredshed, endnu hurtigere responstid og færre fejl.  
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Case 17 – Vraa Dampvaskeri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT OM VIRKSOMHEDEN 
Vraa Dampvaskeri er et af Danmarks største industrielle vaskerier og største leverandører af beklæd-
ning til fødevareindustrien. Virksomheden, der blev grundlagt i 1956 og siden da været ejet af familien 
Rasmussen, er i dag specialiseret i tre områder, henholdsvis arbejdstøj, linnedprodukter og måtter. 
Deres forretningsmodel er, at de selv ejer alle deres produkter, som de så lejer, vasker og distribuerer 
til deres kunder, der primært udgøres af fødevareindustrien, den kommunale sektor og hotelbranchen. 

DE DIGITALE LØSNINGER  
Virksomheden har i sin lange levetid altid været kendetegnet ved at være på forkant med digitalisering, 
og allerede fra slut 90’erne har virksomheden haft en fuldt automatiseret produktion. De har indbygget 
elektroniske chips i alt deres arbejdstøj, så kunderne kan følge med i, hvor langt tøjet er i processen, 
og hvor ofte det er blevet vasket. Endvidere har de installeret robotter i deres produktion. De har bl.a. 
en tunnelvasker og én ud af de seks vaskerirobotter, som eksisterer på verdensplan, stående til sam-
menlægning af frottehåndklæder. Udover selve vaskeprocessen har Vraa Dampvaskeri også digitalise-
ret store dele af logistikken i virksomheden, således at al planlægning af transport fra modtagelsen af 
snavset tøj og linned mv. til fragten ud til kunderne igen foregår digitalt frem for manuelt. Fundamen-
tet for de digitale løsninger i virksomheden er deres IT-platform, der er speciallavet efter virksomhe-
dens behov. På nuværende tidspunkt er virksomhedens fokus rettet mod yderligere automatisering af 
deres arbejdsgange samt større udnyttelse af de enorme mængder data, der ligger gemt i systemet. 

Profil 

• Branche: Operationel service – erhvervs- og industrivaskerier 

• Geografi: Region Nordjylland 

• Ansatte: 120 

• Ejerforhold: Ejerledet 
 

Virksomhedens digitale transformation 

• Trin på digitaliseringsstigen: Administration, produktion og logistik er digitaliseret 

• De digitale løsninger: Digitalisering af administration og logistik via speciallavet IT-plat-
form, fuldautomatiseret produktion via elektronisk chip i alt arbejdstøj, indførelse af tun-
nelvasker og robotteknologi i form af en vaskerirobot 

• Hvad fik sat dem i gang: Fremsynet ejer og ledelse samt stigende markedskrav i fødeva-
reindustrien 

• Kritiske faktorer undervejs: En udviklingsorienterede ledelse, tæt udviklingssamarbejde 
med leverandør og Aalborg Universitet om udvikling af nye digitale løsninger. 
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VRAA DAMPVASKERIS DIGITALE TRANSFORMATION 
Vraa Dampvaskeri blev grundlagt tilbage i 1956 af den nuværende direktør, Jørgen Rasmussens for-
ældre. Dengang eksisterede der mange vaskerier på markedet, og konkurrencen betød, at små vaskerier 
oftest blev opkøbt af større vaskerier. I mellemtiden voksede Vraa Dampvaskeri ved organisk vækst, 
og her har digitalisering og særligt automatisering spil-
let en afgørende rolle. Virksomheden har i al sin leve-
tid været en innovativ aktør, der har haft øje for at 
tage nye teknologier til sig – også før andre reelt tro-
ede på deres udbytte. Det var fx tilfældet i 1977, hvor 
virksomheden, som et af de første vaskerier verden 
over, købte en automatiseret tunnelvasker til deres 
vaskeri.  

I start 90’erne blev reglerne for rengøring af arbejd-
støj i fødevareindustrien skærpet, og det skabte en sti-
gende efterspørgsel blandt virksomhedens kunder ef-
ter øget vaskeri og dokumentation af dette. For at 
imødekomme kundeefterspørgslen indførte virksom-
heden allerede i 1991 elektroniske chips fra Motorola 
i alt deres arbejdstøj. Med chippen fik kunderne mu-
lighed for at følge med i, hvor langt i processen deres 
tøj var, og hvor ofte det blev vasket. På den måde blev 
det muligt for kunderne at kontrollere og dokumen-
tere rengøringen af medarbejdernes arbejdstøj. Simul-
tant med monteringen af chips indførte virksomheden en robot til at lægge frottehåndklæder sammen, 
og allerede i 1996 gennemførte de en fuldautomatisering af deres produktion. Denne tidlige tro på 
gevinsterne ved fuldautomatisering gav virksomheden en betydelig teknologisk og konkurrencemæs-
sig fordel sammenlignet med deres konkurrenter.  

Sideløbende med automatiseringen af produktionen indførte Vraa Dampvaskeri desuden en IT-plat-
form speciallavet efter deres behov, som udgør fundamentet i virksomhedens interne organisering og 
logistik af input og output (ERP system). I tiden efter har virksomhedens fokus været rettet mod nye 
teknologier, yderligere automatiseringsprocesser og anvendelsen af Big data. Bl.a. har de, da største-
delen af deres marked ligger syd for Aalborg (ca. 80 %), været igennem en digital proces, hvor plan-
lægningen af fragten mellem kunder, vaskeri og lager foregår digitalt frem for manuelt. Det er et spor, 
virksomheden forsætter af, idet de, i samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet, dels er i gang 
med at udvikle ny robotteknik og dels styrke brugen af data om kunder, lager mm. for at undgå fla-
skehalse. 

Vraa Dampvaskeris digitale transforma-
tion 
Virksomheden har fra start haft fokus på digita-
lisering og automatisering af deres processer 
for at imødegå efterspørgsel fra deres kunder.  

Trin 1: Indkøb af automatiseret tunnelvasker 

Trin 2: Montering af elektronisk chip i alt arbejd-
støj, robot til at lægge tøj sammen og fuldauto-
matisering af produktionen  

Trin 3: Indførelse af speciallavet it-platform  

Trin 4: Digitalisering af virksomhedens trans-
portlogistik fra vaskeri, lager til kunde 

Trin 5: Anvendelse af data til at undgå flaske-
halse. 

 



R E G  L A B  S U C C E S F U L D  D I G I TA L  T R A N S F O R M AT I O N 109

 

80 
 

Succesfuld digital transformation i SMV’er 

KRITISKE FAKTORER FOR DIGITALISERINGSPROCESSEN 
Virksomheden har helt fra sin begyndelse af haft en innovativ tilgang til deres forretning kendetegnet 
ved mod og lyst til at kaste sig ud i nye teknologier. Dette mindset hos virksomhedens ledelse har både 
initialt og løbende været en betydelig drivkraft bag de-
res digitaliseringsproces. Det har bl.a. betydet, at virk-
somheden har deltaget i diverse internationale vaske-
rimesser for at hente inspiration til nye teknologier, 
som de efterfølgende har været hurtige til at få omsat 
i virksomhedens praksis.  

Endvidere har Vraa Dampvaskeri haft et tæt samar-
bejde med deres leverandør, Jensen Gruppen World 
Wide, der, som en af verdens førende leverandører af 
industrivaskerier, har været et helt centralt bidrag i ud-
viklingen af nye teknologiske løsninger, der løbende 
har sat virksomheden i front ift. automatisering og di-
gitalisering. Virksomhedens deltagelse i udviklings-
samarbejder med forskellige sparringspartnere har ge-
nerelt spillet en afgørende rolle i deres digitaliserings-
proces. Gennem brugen af eksterne sparringspart-
nere er virksomheden blevet introduceret for nye, al-
ternative idéer og teknologier, som har sat gang i deres digitalisering. Udover et tæt leverandørsamar-
bejde med Jensen Gruppen har Vraa Dampvaskeri med succes gennemført flere udviklingsprojekter 
med bl.a. Aalborg Universitet og sparringsforløb med personer fra NBE – nordjysk bæredygtig er-
hvervsforening.   

Samtidig har Vraa Dampvaskeri været særligt lydhøre overfor efterspørgslen blandt deres kunder og 
anvendt denne som en drivkraft i deres digitaliseringsproces. Det var eksempelvis tilfældet med ind-
førelsen af de elektroniske chips, hvor et ændret kundepres i fødevareindustrien fik ledelsen til at 
tænke i nye, digitale spor ift., hvordan de kunne imødekomme kundeefterspørgslen. Ligeledes har en 
af de centrale faktorer bag virksomhedens digitalisering været at overkomme den logistiske udfordring, 
som virksomheden står over for i kraft af, at størstedelen af deres kunder er bosat i den anden ende 
af landet. For at være konkurrencedygtige har virksomheden derfor indført digitale løsninger.  

Afgørende faktorer i transformationen 
 
Initialt: 
• Dedikeret ledelse der har været nysgerrig 

overfor digitaliseringens muligheder og hur-
tige til at implementere nye digitale løsnin-
ger 

• Kundepres – nye krav i fødevareindustrien 
efter øget vaskeri af arbejdstøj samt doku-
mentation af dette  

 
Undervejs: 
• Sparring, rådgivning og samarbejde med 

leverandør, Aalborg Universitet og er-
hvervsforeninger 

• Logistiske udfordringer.  
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ÆNDREDE KOMPETENCEBEHOV 
Virksomhedens digitaliseringen har skabt ændrede kompetencebehov. Først og fremmest har indfø-
relse af nye digitale og automatiserede løsninger ændret kompetencebehovet hos medarbejderne i pro-
duktionen, hvilket virksomheden har imødekom-
met gennem øget intern oplæring. Derudover har 
digitaliseringsprocessen skabt et øget behov for 
mere specialiseret og højtuddannet arbejdskraft for 
at vedligeholde de nye IT-systemer og maskiner i 
virksomheden. 

Virksomhedens digitaliseringsproces har stillet nye 
krav til deres medarbejdere i vaskeprocessen. Det 
har skabt et behov for mere fleksible medarbejdere, 
som evner at omstille sig til de forandringer, virk-
somheden løbende gennemgår. Samtidig har det 
krævet en helhedsorienteret forståelse af virksom-
hedens samlede produktion og drift blandt medar-
bejdere, frem for et ensidigt indblik i blot ens egen 
arbejdsopgave. For at skabe denne helhedsforstå-
else hos medarbejderne har Vraa Dampvaskeri fo-
kuseret på at kompetenceudvikle deres medarbejdere. Udover den interne oplæring har de styrket 
kommunikationen og inddragelsen af medarbejderne. Det er bl.a. sket via indførelsen af såkaldte 14. 
dags møder, hvor alle virksomhedens medarbejdere samles til fælles møder om virksomhedens ve og 
vel.  

Endvidere har virksomheden, for at imødekomme kravet om et mere helhedsorienteret syn i virksom-
heden, ansat flere akademikere. Det skyldes, at disse i højere grad besidder kompetencerne til at se 
bredt på virksomheden. Eksempelvis har de ansat en civilingeniør fra Aalborg Universitet, Morten 
Lohff Routhe, som netop har til ansvar at samle virksomhedens forskellige dele i én samlet værdikæde 
og analysere alle led i forsyningskæden for at se, om tingene kan gøres nemmere og enklere. Det er 
netop her, hvor samarbejdet med Aalborg Universitet foranlediget af Mortens relationer til universitet 
betyder, at virksomheden tager fat på de enorme mængder data, der ligger gemt i systemerne og simu-
lerer mulige løsninger for at kunne afsløre og fjerne forsyningskædens flaskehalse.  

Automatiseringen og digitaliseringen har desuden betydet, at virksomheden har investeret i en række 
nye maskiner og udstyr.  For at kunne håndtere vedligeholdelsen af dette har virksomheden ansat egne 
teknikere, særligt smede, der via essentielle programmeringskompetencer både kan sikre vedligehol-
delse og udvikling af teknologien. Interne teknikere har vist sig at være en central fordel, da virksom-
heden på den måde kan servicere sig selv, frem for at hive eksterne operatører ind.  

RESULTATER OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER 
Foruden digitalisering af produktion og workflows havde Vraa Dampvaskeri sandsynligvis ikke været 
her i dag, forklarer Jørgen Rasmussen. Digitaliseringen har bidraget til højere effektivitet og bedre 
bundlinje, og samtidig har færre menneskehænder resulteret i forbedret kvalitet og en reducering af 

Ændrede kompetencebehov 
Virksomheden har oplevet ændrede kompetence-
behov som led i digitaliseringen.  
 

• De har bl.a. oplevet et behov for efterud-
dannelse pba. indførelsen af nye digitale 
systemer, hvilket har givet anledning til 
øget intern oplæring  

• Særligt vigtigt har det været at få flek-
sible medarbejdere ind og skabe en hel-
hedsorienteret forståelse blandt medar-
bejderne, hvilket de har imødekommet 
ved styrket inddragelse af medarbej-
derne og ansættelse af højtuddannede 

• Ansættelse af egne teknikere til dels at 
servicere og udvikle maskiner i produkti-
onen. 
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fejl. Også fremover vil digitalisering være af stor betydning for virksomhedens udvikling. Virksomhe-
den indgår på et mere og mere komplekst marked, hvor kunder efterspørger et endnu bredere pro-
duktperspektiv, og det sætter krav til produktionen. Derfor har virksomheden fokus rettet mod Big 
Data, hvor de i stigende grad udtrækker data om deres kunder, bl.a. deres til- og afmeldinger, og 
analyserer disse for i højere grad at kunne tilfredsstille kundernes behov. Det sætter krav til nye tek-
nologier og en mere intellektuel brug af data, hvilket virksomheden er i udviklingsforløb omkring. I 
samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet er de dels ved at se på, hvordan virksomheden 
mest fordelagtigt kan tilrettelægge den rette lagerbeholdning, dels hvordan de kan optimere deres ro-
botter for at styrke workflowet ift. deres linnedprodukter.  

 




