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Effektivitet handler også om måden, hvorpå vi arbejder med teknologi og bæredygtighed. Politikerne taler igen og igen om ”den grønne omstilling”. 
Den omstilling kan ses som en teknologisk omstilling af vores produkter, produktion og forsyningskæder, men det er mere end det. Omstillingen til et 
mere bæredygtigt samfund handler både om, hvordan vi kan bruge teknologi, den handler om vores relation til naturen, biodiversiteten, ligesom den 
handler om vores forhold til hinanden, måden vi er mennesker på sammen. 

Forfatteren Peter Hesseldal beskriver i sin nye bog, ”Omstilling til fremtiden”, de tre dele – teknologi, natur og mennesker som tre cirkler, der overlap-
per hinanden, og det interessante er at undersøge, hvad der ligger i fællesdelene. Pointen er, at det ikke er nok med en rivende teknologisk udvikling, 
hvis vi vil have en bæredygtig fremtid. Vores økosystemer skal også udvikle sig positivt – der skal være balance i de tre elementer. 

Som mennesker med passion for operations og supply chain management har vi en faglig fordring. Der er krav til de optimeringer, vi sætter i værk – de 
skal være bæredygtige og vi skal have øje for balancen i de tre elementer, mennesker, natur og teknologi. 

I dette nummer af EFFEKTIVITET præsenterer vi artikler fra alle tre fokusområder. Vi starter med fokus på teknologien og åbner med en artikel, der 
giver en status på brugen af droner. Artiklen peger på, at droneteknologien i de senere år har ledt til mange nye drone-startup virksomheder i jagten på 
nye industrielle eventyr. Men – der er kun få eksempler på levedygtige virksomheder, hvilket skyldes en række administrative / systemiske forhin-
dringer for at udnytte teknologien. Et område, der har adapteret ny teknologi i forsøget på at effektivisere, er transportindustrien. Her beskriver en 
artikel, hvordan planlægning i realtid bidrager til at transportørerne kan håndtere forstyrrelser uden at effektiviteten rammes i særlig grad.

Efter et indledende fokus på teknologi sætter vi fokus på naturen med en ny undersøgelse, der viser at kun hver tredje danske virksomhed arbejder 
med at reducere udledning af drivhusgasser (f.eks. CO2) fra værdikæden. Undersøgelsen peger på, at størstedelen af en virksomheds udledninger 
(CO2 fodaftryk) ikke kommer fra virksomheden selv – kaldet scope 1+2, men fra værdikæden, scope 3. Det gør arbejdet med at reducere klimabelast-
ningen til en kompliceret opgave, der skal ske i samarbejde med kunder og leverandører. I forlængelse af undersøgelsen beskriver en artikel, hvordan 
teknologi kan bruges som katalysator for cirkulær økonomi. Artiklen peger på at klimaforandringer udfordrer vores måde at leve på, og der er brug for 
nye teknologier til at understøtte en mere bæredygtig måde at leve på.

Det sidste tema handler om bæredygtighed og mennesker. Den første artikel beskriver hvordan IKEA anvender teknologi til at understøtte medar-
bejdernes kreative proces. IKEA arbejder med begrebet ”innovationshelte” – de mange kreative medarbejdere, der hele tiden finder løsninger på de 
udfordringer, der opstår i deres områder. Brugen af teknologi til at dele ideer og løsninger har vist sig at gøre idégenereringsprocessen, men også 
implementeringen, langt mere effektiv.

Den næste artikel beskriver behovet for kompetencer i fremtidens operations og supply chain management, og præsenterer en uddannelse, der er ud-
viklet til at dække netop dette behov. I forlængelse af behovet for kompetencer og uddannelse undersøger den følgende artikel, hvorfor det er så svært 
at digitalisere S&OP processen. Artiklen peger på, at virksomhedens kultur er en væsentlig faktor for succes.

Magasinet indeholder også denne gang et review af en aktuel videnskabelig artikel fra International Journal of Logistics Management. Her er fokus på 
effekten af manglende viden som forhindring for effektivisering og digitalisering af distribution og godstransport. 

Magasinet afsluttes med vores klassiske rubrik – Aktuelle Værktøjer. Her gives et eksempel på OEE-optimering med et elektronisk system, og især de 
udfordringer, der kan være ved at forsøge at digitalisere OEE optimering. Datastrukturer er ofte en udfordring.  

Effektivitet er stadig et relevant begreb, og vi skal fortsætte med at diskutere det og undersøge, hvad der er effektivt i de processer og situationer, vi 
står med i operations- og supply chain management. De handler i højere grad end tidligere om strategi, innovation, netværk, økosystemer, relationer - 
og ikke mindst bæredygtighed.

God læselyst fra redaktionen
Henning de Haas, Merete Nørby, Lars Lean og Britta Gammelgaard 

1) Hesseldal P., 2022 ”Omstilling til fremtiden – når teknologi bliver levende og liv bliver teknologi”, Gads Forlag A/S
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Marianne Harbo Frederiksen, PhD, lektor, og Mette Præst Knudsen, Professor, Center for Integrerende Innovationsledelse på SDU

Droner i Danmark? 
Muligheder og barrierer 
for kommercialisering af 
drone-baserede løsninger

Dronerne er igennem de seneste 6-7 år blevet udråbt som det nye industrielle eventyr i 
Europa, og drone-orienterede startups er piblet frem på landkortet i håb om at blive en 
af de nye vækstvirksomheder. Men på trods af de mange positive forventninger er de 
fleste virksomheder endnu ikke lykkedes med kommercialisering, og vækstpotentialet er 
således langt fra realiseret. Det skyldes en række svært nedbrydelige barrierer i virksom-
hedernes eksterne miljø, men også begrænsninger i forhold til egne karakteristika.
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De positive forventninger – alt det øjet ikke kan se (endnu)
Forventningerne til anvendelse af droner har været baseret på idéen 
om både store omkostningsbesparelser og forbedret sammenhæng i 
forsyningskæderne i industrielle markeder. I 2016 estimerede en række 
rapporter et enormt vækstpotentiale for droneindustrien. Det årlige 
globale dronemarked blev forudsagt at udgøre 13,2 milliarder US Dollars i 
2016 og ville nå tæt på 50 milliarder i 2023 (Markets and Markets, 2016). 
Forudsigelser for Europa gik endnu længere og estimerede en årlig værd-
iansættelse på mere end 10 milliarder Euro pr. år i 2035 og op mod 15 
milliarder Euro i 2050. Den største vækst forventedes i de civile og indus-
trielle missioner, og jobskabelsen blev anslået til svimlende 150.000 jobs 
(SESAR Joint Undertaking, 2016). Estimater for udviklingen fra 2015 til 
2025 fra Statista (2018) viste en eksponentiel vækstkurve og et europæisk 
kommercielt dronemarked i 2018 på mere end 250 millioner amerikanske 
dollars. Det generelle billede tegnet af de forskellige organisationer har 
derfor været meget positivt og med tydelig understregning af et stort 
vækstpotentiale.

I 2016 lancerede klyngeorganisationen UAS Danmark en vision, der point-
erede, at Danmark skulle blive førende i verden til at integrere droner ind 
i samfundet. Ambitionen var, at droner skulle være integrerede i byer i 
2022, og der skulle være fuld integration i det civile luftrum i 2028. Dette 
arbejde og udsigten til dannelsen af en potentiel ny vækstindustri førte til 
formulering og lancering af en national dansk dronestrategi i september 
2016. 

I 2018 undersøgte Syddansk Universitet status på og forventninger til 
udviklingen blandt drone-orienterede aktører i Danmark (Frederiksen et 
al., 2019a). Spørgeundersøgelsen viste, at droner på daværende tidspunkt 
i langt overvejende grad blev brugt til foto-/videooptagelser for ejen-
domsmæglere, medier og lignende og til inspektionsopgaver så som 
afdækning af huses beskaffenhed. Forventningen til de kommende 10 
år var, at droner ville udbredes til andre kontekster og i højere grad blive 
brugt til for eksempel beredskabsopgaver så som redningsaktioner og til 
monitorering af fremskridt på byggepladser og lignende (se Figur 1).

I gennemsnit havde teknologiudviklerne i undersøgelsen fokuseret på 
drone-orienterede aktiviteter i fire år, men omkring 60% af dem befan-
dt sig fortsat på udviklingsstadiet og var altså endnu ikke begyndt at 
kommercialisere. Samtidigt viste undersøgelsen, at branchen er præget 
af små virksomheder med begrænsede ressourcer og ganske få ansatte. 
Dronevirksomhederne (operatører, kursusudbydere, teknologiudviklere og 
sælgere) havde nemlig i gennemsnit blot 3,8 medarbejdere.

Figur 1: Fremtidige anvendelsesområder for droner (de kommende 10 år). 

Figuren er taget fra rapporten ”Status and Expectations of the Danish Drone 

Industry: An ecosystem perspective” (Frederiksen et al., 2019a).

Det er i de seneste år blevet stadigt tydeligere, at udviklingen af drone-
markedet på ingen måde har kunnet leve op til de positive forventnin-
ger. Den væsentligste årsag er en række barrierer, som har forhindret 
branchen i at få bragt dronerne på markedet i fri flyvning. Så selvom 
udviklingen er gået hurtigt og nogle virksomheder er kommercielt aktive, 
så resterer der en række væsentlige barrierer, som skal nedbrydes førend 
kommercialiseringen, for alvor, kan tage fart.

Barrierer – der er en del, der skal nedbrydes
Til trods for at dronen er en forholdsvis kendt og moden teknologi, er 
vejen til en større udbredelse af droneløsninger belagt med en række 
udfordringer. De væsentligste barrierer er bl.a. identificeret i forbindelse 
med Syddansk Universitets spørgeskemaundersøgelse blandt drone-ori-
enterede aktører i Danmark (Frederiksen et al. 2019a) og relaterer sig til 
fire overordnede områder, nemlig lovgivningen, teknologien, industrien og 
samfundet (se Figur 2).

Figur 2: De væsentligste barrierer for kommercialisering og dermed udbredelse 

af droner i Danmark og Europa.

Til trods for generel politisk opbakning til at udvikle dansk og europæisk 
droneindustri, er EU-lovgivningen og dokumentationskravene på området 
en betydelig virksomheds-ekstern barriere, der især gør det vanskeligt at 
flyve med droner uden for pilotens synsvidde og hen over tætbefolkede 
områder. Derudover er en infrastrukturløsning i forhold til trafikstyring af 
et integreret luftrum med både ubemandede droner og bemandede fly 
fortsat under udvikling, og på teknologisiden resterer et par udfordringer i 
forhold til at få vished om sikkerheden i forbindelse med droneflyvninger. 
Eftersom droner potentielt kan overflyve alle samfundets borgere, er 
offentlighedens parathed til droner også en potentiel barriere, da det er 
vanskeligt at forudse reaktionerne førend droneoverflyvninger er blevet 
hverdagskost og altså en del af det generelle (lyd)billede. Sidst, men ikke 
mindst, findes nogle væsentlige vækstbarrierer i selve droneindustrien, 
altså blandt udbydere og aftagere af droneløsninger. I bund og grund 
relaterer disse industribarrierer sig til dannelse og integrering i forsyning-
skæder på tværs af brancher.

Som tidligere nævnt, er udbyderne typisk meget små virksomheder. De 
har få ressourcer, som de primært kanaliserer ind i udvikling af deres 
teknologi frem for i markedsudvikling. Det er en betydelig opgave at iden-
tificere og adressere et marked, som endnu ikke er dannet og modnet. 
Så udbyderne kæmper med at finde de bedste anvendelsesområder og 
kunder til deres løsninger. Samtidigt kan vi observere et skævt styrkefor-
hold i den forstand, at de potentielle kunder til droneløsninger typisk er 
større danske virksomheder og offentlige myndigheder, hvor høje krav til 
dokumentation og sikkerhed udgør en betydelig adgangsbarriere for små 
ofte nystartede virksomheder. 
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På den anden side af ligningen har de potentielle kunder svært ved at 
få overblik over de mange udbydere og underskoven af droneløsninger, 
som kunne være relevante for virksomhederne at investere i. Eller også 
afventer de simpelthen, at dronemarkedet er blevet bedre defineret. Ofte 
er standardløsninger dog ikke tilstrækkelige i forhold til at løse opgaven i 
kundens kontekst, så der er brug for tilpasning af droneløsninger til speci-
fikke opgaver. Det er dyrt og tidskrævende! For at kunne fastholde fokus 
på markedsudvikling igennem kommercialisering, har udbyderne derfor 
typisk brug for tilførsel af kapital. Får de ikke tiltrukket fondsmidler eller 
investorer, kan de blive nødt til at trække sig fra opgaven. 

Supply chain perspektivet – Hvad kan dronerne bruges til og hvordan 
kommer flere af dem på vingerne?
Vores forskning viser en række eksisterende og mulige anvendelser af 
droner i forskellige kontekster (Frederiksen et al., 2018; 2019b; 2020). 
Droner bruges i dag allerede til for eksempel trafiktælling, inspektion af 
infrastruktur så som højspændingsledninger og fjernvarmerør, vurdering 
af brandudvikling og skabelse af overblik i forbindelse med trafikulykker, 
personeftersøgning samt overvågning af større events så som fodbold-
kampe. De bruges blandt andet også til kalibrering af skibsantenner, til 
monitorering af svovludledning fra skibe og til inspektion af vindmøller, 
tanke på skibe eller elkedler på kraftværker. 

Vejen til med succes med at anvende droner i alle disse sammen-
hænge har ikke været triviel, men udsigten til effektiviseringsgevinster, 
forbedring af arbejdsmiljø og generelt langt bedre løsning af opgaverne 
har fået de involverede aktører til i fællesskab at lægge de nødvendige 
udviklingskræfter i ideerne. Der er altså eksempler på, at droner allerede 
skaber stor værdi i forretningen, og dermed er der god grund til at arbejde 
for at implementere droner i langt videre udstrækning, end det er tilfæl-
det i dag.

Hver enkelt af de tidligere nævnte barrierer er i sig selv krævende at 
nedbryde, og samlet set er opgaven alt for stor til, at små udbydere af 
drone-relaterede produkter og services kan udvikle markedet alene. Dette 
kræver, at de potentielle kunder, som er eksisterende virksomheder i 
andre brancher, kommer mere aktivt i gang med at vurdere muligheder i 
forhold til egne forsyningskæder og forretning. Der skal investeres både 
tid og penge i at identificere mulige løsninger, finde mulige anvendelser 
i egen værdikæde, skabe afklaring med mere, hvis de mange mulighed-
er, der ligger i at anvende droner i forretningen, skal realiseres. Med 
andre ord er det vigtigtig, at de potentielle kunder er med til at trække 
løsningerne frem mod kommercialisering ved at indgå i samarbejder om 

udvikling – kun derved kan markedet for droner for alvor modnes. Som 
med al anden radikal innovation fordrer denne tilgang ikke kun en vis grad 
af risikovillighed, men også interesse for nye og ukendte teknologier og 
deres anvendelse.

Men det hele hviler dog ikke på aftagernes skuldre. De små udbydere 
kan med fordel i langt videre udstrækning end hidtil danne alliancer 
med andre virksomheder for at gøre løsningerne endnu bedre. Derved 
får de i fællesskab flere ressourcer, så de bedre kan både adressere de 
lovgivningsmæssige krav, der er til at flyve med droner, og imødekomme 
de behov som større kunder har, før de ønsker at købe drone-baserede 
serviceydelser eller løsninger. Ydermere, for at fremme udviklingen af 
droneindustrien, er der brug for systemtænkning og et kraftfuldt, koor-
dineret samarbejde i et netværk af udbydere, brancheorganisationer og 
potentielle kunder. Et nyt marked skabes ikke over natten og kræver ikke 
kun stærke udbydere og efterspørgsel fra kunder, men at alle interessent-
er samarbejder på tværs. Det gælder for eksempel, at lovgiverne giver 
mere vide rammer for afprøvning af nye løsninger, så praktiske erfaringer 
i mere naturlige omgivelser kan drages. Lige nu er dronebranchen på et 
stadie, hvor den resterende teknologi- og markedsudvikling afhænger 
af, at vi som samfund drager erfaringer med faktisk implementering af 
droner i luftrummet. Kun derved kan vi få indblik i, hvad der mangler, 
for at droner bliver fuldt ud anvendelige, accepterede og integrerede i 
luftrummet.
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Ved udformningen af et robust godstransportnet-
værk bør transportører overveje, hvad der vil ske, 
hvis der opstår uventede hændelser på ruterne. 
Vil alle deres ture og kunder blive påvirket? 
Hvad vil indvirkningerne på transportomkostnin-
gerne, tidsforsinkelserne og emissionerne være? 
Hvordan vil de reagere på uventede hændelser 
i realtid? Og har de en live oversigt over ruterne 
og foruddefinerede strategier til at håndtere 
uventede hændelser? Hvordan identificerer de 
den strategi, der balancerer afvejningen mellem 
omkostninger, tidsforsinkelser og emissioner? 
Denne artikel præsenterer et casestudie om, 
hvordan vejgodstransportører kan sikre, at deres 
terminalkørselsnetværk er modstandsdygtigt. 
Arbejdet er støttet af Dansk Forskningscenter for 
Godstransport [1] og er baseret på forskningen 
som rapporteret i [2].

Intelligent beslutningsstøtte optimerer transport ved uventede 
hændelser
Trafikulykker, ekstremt vejr og nedbrud af køretøjer er eksempler på 
uventede hændelser, der forstyrrer og forsinker vejgodstransporten. 
Forsinkelser i transporten kan resultere i flere direkte omkostninger, bl.a. 
lønomkostninger og køretøjsomkostninger samt flere indirekte effekter 
såsom lavere servicekvalitet, tab af omdømme eller salg. Når der opstår 
uventede hændelser, er dynamisk disruption management nødvendig for 
at justere transportplanerne og minimere forsinkelserne for at bringe dem 
inden for de tilladte grænser og dermed reducere negative konsekven-
ser for transportsystemet. I praksis håndterer planlæggerne forskellige 
uventede hændelser baseret på deres erfaringer i stedet for at identifi-
cere og rangordne alternative løsningsforslag. Med øget flådestørrelse 
og dynamik i transportmiljøet bliver disruption håndtering mere kom-
pleks, og erfaringsbaseret beslutningstagning kan resultere i en dårlig 
omlægningsløsning. Intelligente beslutningsstøttesystemer (BSS’er), 
der kan håndtere forstyrrelser med brugen af avancerede algoritmer, er 
løsningen på det problem ved at vurdere tilgængelige alternativer ved 
hjælp af IT- og kommunikationsværktøjer. Intelligente BSS’er beregner 
realtidssynlighed, som hjælper transportører med at forbedre effektivitet-

en og serviceniveauet samtidig med at de får datadrevet indsigt i deres 
onlinedrift. Dermed kan de reagere hurtigere på forsinkelser.

Planlægningsstrategier
Figur 1 viser et simpelt netværk til terminalkørsel, der forbinder by-
nære distributionssystemer og bruger store køretøjer, f.eks. europæiske 
modulvogne eller trækker-sættevognskombinationer til at transportere 
gods mellem byer og dermed opnå transportfordele. Intercity-termi-
nalkørselsnetværket omfatter en række terminaler (ofte kaldet kon-
solideringsterminaler), hvor terminaler er placeret i forskellige byer. På 
hver terminal sorteres de forsendelser, der modtages fra det bynære 
distributionssystem og konsolideres i sættevogne/trailere bestemt for den 
destinationsterminal, hvorfra den bynære distribution udføres. Trækkere 
bruges til at udføre sættevogns-/trailerture mellem forskellige terminaler. 
Inden transporten starter, udføres offline planlægning for at udvikle den 
operationelle transportplan på daglig basis. Den operationelle transport-
plan beskriver antallet af trækkere og ruten for hver trækker. En rute er 
en mulig sekvens af sættevognsture, f.eks. starter og slutter rute 1 ved 
terminal C og omfatter tre ture 

mellem terminalerne C, E og A. Offline planlægning tager ofte hensyn 
til små forstyrrelser, f.eks. trafikpropper ved at tilføje lidt buffertider. 
Uden buffertider vil forsinkelser fra en tidligere tur forårsage yderligere 
forsinkelser for efterfølgende ture på samme rute og dermed påvirke 

Af: Ahmed Karam, e-mail akam@build,aau.dk, Thorbjørn M. Illemann, e-mail tmil@build.aau.dk, 
og Kristian Hegner Reinau e-mail kristian.reinau@fragt.dk

Real-tids disruption management 
af uventede hændelser i trafikken 
ifm. terminalkørsel i godstransport: 
Casestudie fra en dansk logistik virksomhed
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leveringsydelsen for de bynære distributioner. Effektiv disruption manage-
ment i terminalkørselsnetværket er altså vigtig for at øge konkurrenceev-
nen for fragtfirmaer, der opererer terminalkørsel.

I modsætning til offline planlægning håndterer online planlægning uvent-
ede hændelser ved at revidere transportplanen i realtid i henhold til seks 
planlægningsstrategier. Det illustreres ved hjælp af et eksempel i fig. 2. 
I eksemplet sker en ulykke på forbindelsen mellem terminalerne A og C. 
Tur A-C på trækker 1 påvirkes først, hvorfra forsinkelsen vil overføres til 
den efterfølgende tur C-F. Trækker 2 udfører den sidste tur på sin rute og 
er ikke berørt af uheldet.

• Den accepterende strategi (fig. 2a): Det betyder, at der ikke foretag-
es nogen handling, og traktor 1 venter på ulykkesstedet, indtil det er 
slut.

• Omkørselsstrategi (fig. 2b): Den søger efter en omvej af den po-
tentielt berørte tur, før den når ulykkesstedet.

• Omdirigeringsstrategi (fig. 2c): Den omdirigerer upåvirkede trækker 
til at betjene potentielt berørte ture med respekt for de operationelle 
begrænsninger. Som vist i fig. 2c omdirigeres trækker 2 til at bet-
jene tur C-E på trækker 1, hvilket resulterer i en repositioneringstur 
D-C, og der kan opstå ventetid, hvis trækker 2 ankommer før den 
planlagte afgangstid for tur C-E.

• Ekstratrækkerstrategi (fig. 2d): En ekstra trækker hyres fra spot-
markedet til at betjene de berørte ture, startende fra terminal C som 
vist i fig. 2d. Takket være avancerede fragtplatforme kan trans-
portører finde ekstra kapacitet mere effektivt på spotmarkedet.

• Omvejs-omdirigeringsstrategi (Fig. 2e): Den kombinerer omvejs- 
og omdirigeringsstrategierne for at opnå yderligere reduktion af 
forsinkelsen på alle berørte ture. Som vist i fig. 2e tager den første 
berørte tur en omvej, mens dens efterfølgende tur omdirigeres til 
rute 2.

• Omkørsels-ekstra trækkerstrategi (fig. 2f): den kombinerer omvejs- 
og ekstratrækkerstrategierne, således at den forstyrrede trækker 
omdirigeres, mens dens efterfølgende ture håndteres af en ekstra 
trækker.

 

Fig.2. De foreslåede planlægningsstrategier: Den accepterende strate-
gi (a), Omkørselsstrategi (b), Omdirigeringsstrategi (c), Ekstra trækker 
strategi (d), Omvejs-omdirigeringsstrategi (e), Omkørsels-ekstra trækker-
strategi (f) [2].

Ny planlægningsarkitektur sikrer transparens i forsyningskæderne
Eksperter i forsyningskæder peger på, at uventede hændelser (dis-
ruptions) i de sidste to år har gjort det klart, at det ikke er nok at have 
foruddefinerede strategier for en effektiv disruption håndtering. Frem-
tidens forsyningskæder vil have fuld gennemsigtighed, og derfor skal 
transportører i alle størrelser bruge BSS’er udstyret med beregningsal-
goritmer og en række enheder og sensorer til at opfange og behandle 
realtidsdata til disruption management [3]. Til dette formål beskriver vi 
i det følgende arkitekturen af et potentielt realtids-BSS. Figur 3 viser en 
BSS-arkitektur, baseret på simuleringer og optimeringsmetoder med brug 
af IoT-baserede teknologier. Det foreslåede BSS integrerer forskellige 
planlægningsfaser såsom transportplanlægning, overvågning, udførsel 
og detektering samt styring af konsekvenser af ulykker. Den foreslåede 
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BSS-arkitektur omfatter tre hovedkomponenter: databasen, grænse-
fladen og modellen. Databasekomponenten gemmer og behandler 
forskellige typer statistiske- og realtidsdata, såsom opdateringer af 
transportflowstatus, servicepriser, fragtrejser og ressourcekarakteristika. 
Modelkomponenten henter de nødvendige inputdata fra databasen og 
opdaterer dem med opnåede planlægningsløsninger. Grænsefladekom-
ponenten muliggør interaktiv kommunikation mellem BSS’et og den 
virkelige verden, såsom fragtplatforme og realtidssensorteknologier. 
Det foreslåede BSS kræver den indledende transportplan som input 
til at udvikle planlægningsløsningerne. En nøgle til effektiv disruption 
management er at fastholde så meget som muligt af den oprindelige 
transportplan i stedet for at foretage ændringer for både de berørte og 
upåvirkede køretøjer, hvilket vil forårsage kaos i systemet. Når der sker 
ulykker, kører online planlægningsmodulet først en simuleringsmodel for 
at efterligne udviklingen af transportnettet over tid efter, at en ulykke 
er sket. Simuleringen kan spore trækkernes bevægelser og udførelsen 
af deres køreplaner i realtid, således at alle de ture, der sandsynlig-
vis bliver påvirket under ulykkens varighed, kan identificeres. Derefter 
planlægges de identificerede ture ved hjælp af planlægningsalgoritmer 
på ny. Bemærk, at planlægningsalgoritmerne kun tager hensyn til de 
berørte ture, hvis tilsvarende forsinkelsestider overstiger den indbyggede 
buffertid. Derudover er forsinkelsestiden for acceptstrategien sat som en 
øvre grænse for accept af planlægningsløsningerne.

Fig. 3. Arkitekturen af det foreslåede BSS [2].

Planlægningsalgoritmerne evaluerer de seks strategier ved hjælp af tre 
præstationsindikatorer, nemlig driftsomkostninger for køretøjer (OC), tids-
forsinkelsen (TD) og CO2-emissioner fra køretøjerne (CE). Derfor er det 
måske ikke praktisk at vælge den bedste strategi baseret på de mindst 
vægtede omkostninger, da tidsforsinkelser er svære at måle økonom-
isk og må afvejes med emissioner. En anden vigtig overvejelse er, at 
planlæggere typisk har et begrænset budget til disruption management. 
Derfor er det nyttigt at identificere alle omkostningseffektive strategier, 
da det ikke vil være optimalt at vælge en dyr strategi for at reducere for-
sinkelserne mere end nødvendigt, hvis der findes en billigere strategi, der 
kan opnå de målrettede forsinkelser. Derfor kræves der en metode til at 
beregne, hvad meromkostningen vil være for hver strategi for at reducere 
tidsforsinkelsen med en time. Til dette formål bruger vi det inkrementelle 
omkostningseffektivitetsforhold (ICER), der sammenligner forskellen i 
omkostninger mellem to konkurrerende strategier med forskellen i deres 
effektivitetsgrader. Effektivitet repræsenterer enhver præstationsindikator, 
der ikke kan kvantificeres i en pengeværdi. Derfor betragter vi TD opnået 
af hver strategi som graden af dens effektivitet. ICER for en strategi i kan 
beregnes som følger:

Hvor Ci og Ci-1 er de samlede transportomkostninger for henholdsvis 
strategi i og strategi i-1. Ci beregnes som . TDi og TDi-1 er den samlede 
tidsforsinkelse for henholdsvis strategi i og strategi i-1.

Resultater fra praksis
For at illustrere brugen og implementeringen af et BSS præsenterer vi 
herunder tre cases leveret af en logistikvirksomhed, der i gennemsnit 
kører 210 terminalkørselsture dagligt blandt sine syv vigtigste terminaler 
i Danmark. Figur 4 viser et øjebliksbillede af det udviklede BSS med 
angivelse af ulykkesstedet og køretøjernes bevægelser i realtid.

Fig. 4. Et øjebliksbillede af BSS’en under test af cases

ICER viste de bedst mulige strategier ved at kombinere planlæggernes 
erfaring og resultaterne fra det foreslåede BSS. De overordnede resulta-
ter i tabel II viser, at de billigste, anbefalede strategier er S1(Accepter) og 
S2 (omvej). Dette indebærer, at planlæggere, der ikke er villige til at in-
vestere i disruption management, altid vil vælge S1 og S2. I modsætning 
til det vil S4 og S6 blive udvalgt, hvis planlæggerne har en høj vilje til at 
investere i disruption management. Det er værd at bemærke, at S3 og 
S5 kun forekommer i nogle få tilfælde sammenlignet med de andre strat-
egier, da de ofte er svagt eller stærkt dominerede strategier og derfor 
elimineres af trin 2 i ICER-procedurerne. Generelt vises S3 og S5, når an-
dre strategier ikke er tilgængelige. Resultaterne af ICER-analysen viste, 
at de mest omkostningseffektive strategier er forskellige fra sag til sag. 
De eksperimentelle resultater af casestudierne er vist i tabel I, hvorfra det 
kan bemærkes, at ændringerne i OC % og CE % er små, fordi forholdet 
mellem berørte ture og alle ture er lavt. Generelt er indvirkningerne af 
ulykken på antallet af berørte ture forskellig blandt de tre casestudier, af-
hængigt af fragtstrømmene mellem terminalerne i hvert casestudie. Med 
hensyn til ydeevnen af planlægningsstrategier kan vi bemærke fra tabel 
I, at selvom alle strategier opnår forskellige effektivitetsniveauer for at re-
ducere de samlede forsinkelsestider, øger de transportomkostningerne og 
kulstofemissionerne sammenlignet med den oprindelige transportplan. I 
gennemsnit er strategiernes omkostningsbaserede rangeringer S2 < S1< 
S5< S3 < S6 < S4, mens de emissionsbaserede rangeringer er S1 < S4< 
S2 < S6< S5 < S3, og de laveste forsinkelsestidsbaserede rangeringer er 
S6 < S4 < S5 < S2 < S3 < S1.
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Forskellene i de tre placeringer indebærer flere afvejninger mellem de 
tre præstationsindikatorer, dvs. omkostninger og emissioner stiger ofte, 
når planlæggere forsøger at reducere forsinkelsestiden eller forbedre 
serviceniveauet. Det er klart, at de seks planlægningsstrategier konkur-
rerer mod hinanden, og der er ingen klar dominans af én strategi på 
præstationsindikatorerne på tværs af alle casestudierne. Tabel II viser de 
anbefalede strategier opnået af ICER’s procedurer for hvert enkelt tilfælde 
i tabel I. Willingness To Pay (WTP) i Tabel II er det maksimale beløb, som 
planlæggeren er villig til at betale for at skifte fra én strategi til en anden. 
Tager man for eksempel casestudie 2 som eksempel, er tre strategier S2, 
S5 og S6 identificeret som de mest omkostningseffektive. Hvis planlæg-
geren foretrækker den billigste og er tilfreds med dens forsinkelsesreduk-
tion, så vælges S2. Hvis planlæggeren skal reducere tidsforsinkelsen 
med 6,43 timer sammenlignet med S2, men er han villig til at betale 
137,94 USD for hver en times reduktion, så vælges S5. Hvis planlæggeren 
ønsker at reducere tidsforsinkelsen yderligere, mod betaling af mere end 
287.37USD for hver times reduktion, vælges S6. Dette eksempel viser, 
den valgte strategi afhænger af planlæggernes vilje til at betale for at 

reducere transportforsinkelser. Resultaterne viser også, at skift fra én 
strategi til en anden kan give en betydelig reduktion i tidsforsinkelsen 
samt at meromkostningerne er relativt små.
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Brug af bæredygtig teknologi 
som katalysator for cirkulær 
økonomi

Samfund, virksomheder og økonomier har desper-
at brug for flere og mere bæredygtige teknologier. 
Klimaændringer udfordrer i stigende grad men-
nesker, virksomheder og byer verden over. Vi skal 
alle hurtigt bevæge os mod nye driftsmodeller og 
adfærdsmønstre. Vi bør undgå at skabe nye pro-
dukter af nye materialer og undgå at købe varer, 
hvis produktion og forbrug belaster miljøet, og 
som ender med at blive til affald. Vi bør indse, at 
engangsbrug eller unødvendigt forbrug har konse-
kvenser. Visse produkter og industrier lægger en 
særlig belastning på klimaet, såsom petrokemisk 
industri, tekstilindustri, byggeri, fødevarer, elek-
tronik mv. Så hvad kan vi gøre? 

I stedet for at gå i panik eller nedtone miljømæssige udfordringer kan vi 
udvikle, udnytte og prioritere mere ny, bæredygtig teknologi. At fungere 
på en mere bæredygtig måde og at være en del af en cirkulær økonomi.

Innovation driver Cirkulær økonomi 
Allerede i juli måned ramte vi jordens overforbrugsdag for 2022. Faktisk 
er det sådan, at hvis hele verdens befolkning levede som danskerne, så 
havde vi brug for mere end 3,5 jordkloder for at have ressourcer nok til at 
dække vores forbrug. Det sociale og miljømæssige pres, vi står overfor, 
er skræmmende, men den cirkulære økonomi tilbyder os et alternativ. 
Det kan hjælpe os med at håndtere miljømæssige udfordringer, før de 
når et globalt vendepunkt, så både miljøet, samfund og virksomheder 
kan trives parallelt. 

 

Den dominerende, lineære økonomiske model er ved at være forældet, 
hvor ikke-vedvarende naturressourcer svinder ind og forårsager volatilitet 
i priserne. I den cirkulære økonomi indgår materialer, produkter og råvarer 
i et kredsløb, hvor deres værdi opretholdes gennem hele deres livs-
cyklus. Når produktet er færdig med at blive brugt, så går det tilbage ind 
i loopet, hvor det bliver genbrugt eller på anden måde recirkuleret. Den 
cirkulære økonomi sigter mod at være regenerativ og fri for affald.

”Med cirkulær økonomi åbnes mulighed for, at de ressourcer, som 
ellers ville være endt som affald, kan gå et eller flere skridt tilbage i 
værdikæden og indgå i produktionen igen. Eller de kan indgå som input i 
et helt nyt kredsløb” 

Den cirkulære økonomi-model er inspireret af det naturlige økosystem 
og fremmer, at der ’ikke er noget der hedder affald i naturen’. I modsæt-
ning til den traditionelle lineærproduktions tilgang til Take-Make-Use-
Waste, er en cirkulær økonomi en bæredygtig ”closed loop”-model, hvor 
tilgangen er Take-Make-Reuse. Det skaber værdi gennem genindvinding 
af produkter og derefter genanvendelse, gendannelse og genbrug af 
produktelementer til genfremstilling. Det begrænser derved radikalt 
udvindingen af   råmaterialer i begyndelsen, og det fjerner mængder af   
affald i slutningen, af   et produkts levetid. I det væsentlige handler det om 
at holde produkter og materialer i brug så længe som muligt.

Adgang vs ejerskab
Begrebet cirkulær økonomi udfordrer samtidig nødvendigheden af   at eje 
produkter på den måde, vi traditionelt er vant til. Det er adgangen til den 
service, et produkt yder, der er vigtig, frem for selve produktet. Forståelse 
af dette skift i tankegang lægger grunden til mange af de praktiske as-
pekter ved at skifte vores økonomi fra lineær til cirkulær, og det kan ses i 
mange eksempler fra bildelingsklubber til tøjudlejning.

Lukning af kredsløbet og cirkularitet er ikke nye begreber, og der er 
mange forsøg i gang med at reagere på udfordringer med ressource-
knaphed og miljøpåvirkning. Mange fremadrettede virksomheder er 
allerede på vej mod en mere cirkulær måde at arbejde på. De er allerede 
ved at ændre kurs.
Nogle teknologivirksomheder udvikler for eksempel nye materialer, der 
lettere kan genanvendes, eller som kan erstatte plastik i forskellige 
produkter. Andre udtænker nye forarbejdningsmetoder for tekstiler eller 
digitale teknologier og metoder (såsom produktpas eller bygningsinforma-
tionsmodeller med beskrivelse af alle de materialer, der er anvendt), som 
muliggør mere effektive og cirkulære operationer.

Et stigende miljøpres betyder et stort behov for forandring og en chance 
for fornyelse i teknologivirksomhedernes og relaterede industriers forret-
ningsstrukturer.

Simone Sæderup Nielsen, Bæredygtigheds Konsulent hos Lean Akademiet
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For eksempel kunne et firma, der tidligere fremstillede og solgte motorer, 
i stedet begynde at sælge motorkraft som en service. Det betød, at der 
skulle fremstilles færre motorer, og motorfirmaet begyndte at fokusere 
på at lave motorer med lang levetid frem for dem, der skulle udskiftes 
mere regelmæssigt.

En anden virksomhed, der tidligere havde produceret fossilt brændstof 
til motoren, kunne begynde at producere brændstof fra affald eller ved-
varende materialer, såsom planter eller Power to X. Et tredje firma kunne 
forny sig og udvikle et rotorsejl, der reducerer behovet for brændstoffor-
brugende motorer på skibe. Et fjerde firma skal til at udvikle elbiler. Et 
femte, en servicevirksomhed, vil basere sin forretning på deleøkonomien 
og bruge en digital platform til at forbinde dem, der har brug for en bil, 
med dem, der kan tilbyde en.

Dette er blot nogle eksempler på fordelene ved en cirkulær økonomi, og 
hvordan den kan drives frem af teknologi.

Bæredygtig Teknologi for Cirkulær udvikling
Bæredygtige, cirkulære teknologier er vigtige! Vi bør se efter nye materi-
aler og produkter, der er genanvendelige eller biologisk nedbrydelige, og 
vi bør udvikle bedre processer. Teknologier, der muliggør genforarbejdning 
(såsom af tekstilfibre) eller genbrug af produkter (såsom betonelementer, 
der kan forhindre en massiv mængde nye emissioner). Den fjerde indus-
trielle revolution er ingen undtagelse. Den er kendetegnet ved forskellige 
teknologier, som AI, Robotter, 3D-print, big data, og genteknologi, der 
spiller ind i  næsten enhver industri kloden over. ”Meget af den teknologi, 
vi har brug for til at opbygge en cirkulær økonomi, er her allerede, og den 
bliver hurtigt bedre,” siger Doug Baker, bestyrelsesformand og adminis-
trerende direktør for Ecolab. 

I cirkulær økonomi giver genvinding og værdiansættelse af affald 
mulighed for at genbruge materialer tilbage i forsyningskæden og derved 
afkoble den økonomiske vækst fra miljøtab. En systemdækkende, 
disruptiv innovation, der former markeder og værdiskabelsesprocesser, er 
nødvendig for at tackle de aktuelle udfordringer som en del af trans-
formationen mod cirkulær økonomi. Denne ændring på systemniveau 
skaber imidlertid store udfordringer for etablerede virksomheder og kan 
endda forstyrre nytten af   deres eksisterende kapaciteter, netværk og 
forretningsmodeller. Kendte eksempler på disruptive forretningsmodeller, 
baseret på en deleøkonomi, såsom GoMore og AirBnB, er allerede ved at 
ændre forretningslogikker og økosystemer. 

Essensen af cirkulær økonomi er altså enten at genanvende materialer 
eller at beholde materialer og produkter i et cirkulært loop. For at lykkes 
med det kræver det, at virksomheder tør tænke i nye forretningsmodeller 
såsom Deleplatform, Cirkulære forsyninger, Genanvendelse af ressourcer, 
Længere levetid for produkter eller salg af service i stedet for produkter 
til ejendom. Virksomhederne skal designe produkter efter principperne for 
den cirkulære økonomi; 

• Længere holdbarhed og vedligeholdelse  

• Genbrug og gensalg  

• Adskillelse af produktkomponenter, så materialerne kan 

anvendes igen 

• Produktion uden skadelig kemi, der forurener produkterne og 

materialestrømmene  

• Forretningsmodeller, der fremmer genbrug, genanvendelse og 

rene materialestrømme. 

Lukning af kredsløbet og cirkularitet er ikke nye begreber. Dog kræver 
det nye innovationer at komme i mål med den cirkulære omstilling.  Nye 
disruptive teknologier kan gå ind og afhjælpe virksomheders udfordringer 
med ressourceknaphed, miljøpåvirkning og give økonomiske fordele

De 3 disruptive teknologier 
Teknologiske innovationer kan ofte tilbyde byggestene til et mere bære-
dygtigt liv. Især avancerede digitale teknologier kan udgøre en nøgleplat-
form til at løse planetariske udfordringer og hjælpe industrier med at om-
favne nye modeller, såsom en cirkulær økonomi. Kapløbet om langvarige, 
omkostningseffektive og brugervenlige innovationer kræver, at virksom-
heder styrker deres konkurrenceevne. Alle virksomheder skal investere 
mere modigt i digitalisering og lære af digitalt fødte virksomheder.

I den fjerde industrielle revolution er det ikke kun en håndfuld tekniske 
opfindelser, der kommer til at trække. En række teknologier, og kombi-
nationer af teknologier, vil udløse transformationsændringer på tværs af 
globale værdikæder. Udvalget af disse innovationer på tværs af den digi-
tale, fysiske og biologiske verden er betagende: alt fra kunstig intelligens 
til nanoteknologi, til cellulær- og vævsteknologi, og måske snart også til 
udvikling af fusionsenergi.

Fremtidig teknologisk innovation vil komme fra kombinationen af det 
digitale, det biologiske og det fysiske.

1. Digitale teknologier: Digitale teknologi-
er såsom Internet of Things (IoT), AI, big data, 
blockchain og RFID kan hjælpe virksomheder med 
at spore og overvåge udnyttelsen af ressourcer 
og affaldskapacitet. De hjælper med at skabe 
gennemsigtighed i værdikæden og gør det på den 
måde nemmere for forbrugeren at vælge rigtigt. 

2. Fysiske teknologier: Fysiske teknologier såsom 
3D printning, CNC-forarbejdning, energilagring og 
udvinding, modulær nanoteknologi og designteknol-
ogier. Disse teknologier hjælper virksomheder med 
at reducere produktions- og materialeomkostninger 
og samtidig med at reducere miljøbelastningen. 

3. Biologiske teknologier: Biologiske teknolo-
gier såsom bioenergi, bio-baserede materialer, 
biokatalyse, Hydroponics, Fogponics og Aeroponics 
hjælper virksomheder med at bevæge sig væk fra 
fossile energikilder. De gør det også muligt at få 
dyrket afgrøder lokalt med brug af mindre arealer. 
Det betyder at lande eller tørkeområder, hvor man 
ikke kan dyrke afgrøder rentabelt nu, kan blive 
mere selvforsynende.

Siden den første industrielle revolution har forholdet mellem økonom-
isk vækst og brugen af   naturressourcer været omkring 1:1. Med andre 
ord: efterhånden som vores økonomi er vokset, er brugen af   jord, vand, 
materialer og andre naturressourcer også vokset. Det har udsat miljøet 
og jordens ressourcer for en enorm belastning, som i øjeblikket ikke er 
bæredygtig med fortsat global vækst. De nye teknologier er en game 
changer i bæredygtighedsrevolutionen, fordi de gør det muligt for virk-
somheder for første gang at afkoble produktion og vækst fra brugen af   
naturressourcer. 
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De 3 distruptive teknologier skaber nye muligheder for virksomheder:

1. De muliggør større effektivitet og reduceret spild.

2. De hjælper med at drive innovation ved at tillade nye aktører at forsty-
rre eksisterende markeder, mens de udfordrer etablerede virksomheder 
til at omstille sig til nye mere bæredygtige forretningsmodeller og nye 
markeder. 

3. Øget informationsgennemsigtighed, som giver virksomheder mulighed 
for hurtigt at indsamle og analysere data og opnå værdifuld indsigt. 
Nye niveauer af synlighed, der er nøglen til implementering af cirkulære 
forretningsmodeller. Det kommer til at ændre brugen af udstyr, og det 
vil ændre både produkt-, energi- og materialestrømme og forbindelsen 
mellem maskiner, kunder og beslutningstagere, og dermed ændre på 
fleksibiliteten, dvs. evnen til at ændre eller tilpasse en enhed, funktion 
eller proces. 

4. Især biologiske teknologier sætter os i stand til at bevæge os væk fra 
brugen af   traditionelle, begrænsede eller ressourcekrævende materialer. 

Cirkulær økonomi har potentialet til at gøre mere end at levere de 
disruptive forandringer, der er nødvendige for at sikre en bæredygtig 
fremtid. Det vil også åbne spændende nye muligheder for virksomheder 
til at komme ind på nye markeder med innovative produkter og tjenest-
er, som kan bane vejen for langsigtet og bæredygtig vækst. Det åbner 
nye muligheder for virksomheder for at gentænke ressourceanvendelsen 
i deres drift og forsyningskæder, og det vil kunne bidrage til at sænke 
omkostninger. Yderligere fordele vil være positive indvirkninger på 
varemærke (brand), tillid og omdømme, hvilket er med til at trække tal-
enter til, øge arbejdsglæde og ikke mindst glæde forbrugerne. Kort sagt 
kan den cirkulære økonomi være med til at beskytte miljøet og adressere 
samfundsmæssige udfordringer samtidig med, at den gør det muligt for 
organisationer at opnå mange konkurrencefordele. 

Succes eller fiasko med cirkularitet vil i høj grad afhænge af de indivi-
duelle toplederes og bestyrelsers modtagelighed, deres forpligtelse til 
bæredygtige forretningsværdier og ledernes vilje til at ændre og tilpasse 
sig på alle organisatoriske niveauer. 

Forfatter: Simone Sæderup Nielsen

Simone Sæderup Nielsen arbejder som Bæredygtigheds Konsulent hos Lean Akademiet. Simone har siden 
hun færdiggjorde sin cand.merc. i Innovation management and business development, arbejdet med at 
skabe grøn omstilling i virksomheder og projektudvikling, der tager virksomheder mod en mere CO2 neutral 
forretningsmodel. Hun rådgiver kunder om bæredygtighedsstrategier, SDG-påvirkning og socialt fokuseret 
lederskab på tværs af sektorer.
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Emissioner fra værdikæden tegner sig for 
størstedelen af virksomhedernes samlede drivhus-
gasudledning. At reducere disse emissioner er 
derfor helt afgørende for at reducere det samlede 
klimaaftryk. På trods af dette måler kun en tred-
jedel af de danske virksomheder udledninger fra 
værdikæden, viser en ny undersøgelse foretaget 
af Norstat på vegne af Optilon. Og samlet set 
undervurderer nordiske virksomheder mængden 
af emissioner, der kommer fra værdikæden, og 
stiller for lave krav til deres leverandører.
Norstat er bestilt af Optilon til at undersøge, hvor langt nordiske virksom-
heder i fire forskellige sektorer er kommet i at måle og reducere udled-
ninger fra både deres egen drift og værdikæden. Resultaterne præsen-
teres i den nye rapport, Nordic State of Supply Chain Sustainability.

Undersøgelsen viser, at et flertal (64 procent) af de danske virksomheder 
har sat mål for at eliminere emissioner fra deres egen drift, hvilket er 
mere end det nordiske gennemsnit. Danmark udmærker sig også, når 
det kommer til andelen af virksomheder, der arbejder med initiativer til 
at reducere mængden af udledninger fra værdikæden. Omkring 8 ud af 
10 danske virksomheder arbejder med en eller anden form for initiativ 
knyttet til dette.

Men på trods af ambitiøse mål og tiltag angiver mindre end en tredjedel 
(32 procent) af danske virksomheder, at de måler alle tre Scopes of 
emissions. Og når andelen af udledninger fra værdikæden skal estimeres, 
ender tallet på cirka 80 procent af virksomhedens samlede udledning 
– hvilket er over UN’s estimat på omkring 70%.1 Små og mellemstore 
virksomheder på tværs af Norden undervurderer i højeste grad udlednin-
gen fra værdikæden til kun 47 procent. Det indikerer, at der er et stort 
vidensgab i forhold til måling af udledninger, samt et uudnyttet potentiale 
for at reducere udledningen uden for egen drift.

• Indsamling af nøjagtige og pålidelige emissionsdata fra 
værdikæden er kompleks og kræver tæt samarbejde med lever-
andører og partnere på alle niveauer. Men det er her størstedel-

1  FN’s Global Compact 

en af alle emissioner findes. For at bekæmpe klimaforan-
dringerne og nå 1,5 graders mål skal alle virksomheder reducere 
deres udledninger både fra deres egen drift og fra værdikæden. 
Og ved at optimere værdikæden kan virksomheder opnå store 
miljøgevinster, siger Alis Hinrichsen, ekspert i bæredygtighed i 
Supply Chain hos Optilon.

Danske virksomheder, der ikke måler og indberetter udledninger fra 
værdikæden, oplyser, at det skyldes mangel på tid og viden, og at det er 
for dyrt.

Ser man på gennemsnittet i de nordiske lande, viser undersøgelsen, at 
mere end 4 ud af 5 virksomheder har sat sig bæredygtighedsmål, som de 
arbejder hen imod. Det er dog kun omkring halvdelen, der har sat sig mål 
for at eliminere emissioner fra driften. Et flertal af dem, der sætter et 
mål for dette, planlægger at nå målene inden for ti år.

Større virksomheder har i højere grad emissionsmål end små og mel-
lemstore (61 percent mod 49 percent). Men de mindre virksomheder 
har generelt mere ambitiøse tidsplaner for, hvornår de planlægger at nå 
målene.

Nøgletal fra undersøgelsen: 

• Fire ud af fem danske virksomheder arbejder hen imod et 
bæredygtighedsmål. 

• Omkring 64 procent af de danske virksomheder har sat sig et 
mål om at eliminere udledningen af drivhusgasser, og blandt 
disse planlægger fire ud af fem at nå målet inden for ti år. 

• Cirka hver tredje danske virksomhed måler og indberetter 
emissioner fra alle tre Scopes (scopes 1, 2 og 3), mens hver 
fjerde ikke måler nogen emissioner overhovedet. 

• Danske virksomheder vurderer i gennemsnit, at emissioner  
emissioner.

Ny undersøgelse: 
Kun hver tredje danske 
virksomhed arbejder for at 
reducere udledningen fra 
værdikæden

Af: Alis Sindbjerg Hinrichsen | Commercial Business Development Lead, Optilon, alis.hinrichsen@optilon.com
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Kom og vær med 
på konferencen: 
Re-imagining the 
Supply Chain 

Den 8. September afvikler Optilon, lige som tidligere år, en online 
Supply Chain konference. Onlinekonferencen er for alle virksomheds 
ledere men især dem der arbejder indenfor Supply Chain feltet. I år er 
temaet: re-imagining the Supply Chain. Der vil være mulighed for at 
finde inspiration indenfor: bæredygtighed, digitalisering, data-drevne 
Supply Chains og disruption.  
Man vil kunne finde svar på spørgsmål som: Hvorfor er det nødven-
digt at ”disrupte” vores nuværende måde at leve, arbejde og være på? 
Hvordan kan man bedre udnytte data til at skabe konkurrencefordele 
med? Hvordan kan man engagere sine medarbejdere i den bæredygtige 
agenda og skabe fremdrift? Hvorfor er det vigtigt at samarbejde med 
det bredere økosystem?

Registrer din deltagelse i konferencen her: https://optilon.com/event/
optilon-scc-2022-supply-chain-re-imagined/

Forfatter: Alis Sindbjerg Hinrichsen

Alis Sindbjerg Hinrichsen arbejder som Business Development Lead hos Optilon og er bestyrelsesaktiv. Alis har mere 
end 25 års erfaring fra Supply Chain i forskellige roller. Hun har arbejdet for Velux, Lego, Danfoss og Grundfos. Heru-
dover har hun haft sin egen konsulentvirksomhed inden for Supply Chain Sustainability. 

• 3 ud af 4 danske virksomheder arbejder med initiativer til at 
reducere Green House Gas emissioner fra deres værdikæde, 
hvilket er på højde med det Nordiske gennemsnit.  

• Cirka hver tredje danske virksomhed (34 procent) kræver, at 
leverandørerne skal reducere udledningen af drivhusgasser, 
hvilket er en anelse lavere end det Nordiske gennemsnit. 

• Store virksomheder i Norden sætter mål for at eliminere 
emissioner i højere grad end små og mellemstore (61 percent 
mod 49 percent), mens små og mellemstore virksomheder 
sætter mere ambitiøse tidsrammer for, hvornår de planlægger 
at nå målene. 

• Store virksomheder i Norden er bedre end små og mellem-
store virksomheder til at måle og rapportere emissioner fra 
alle tre Scopes (41 percent mod 25 percent).

Om Optilon: Optilon fokuserer på at hjælpe sine kunder med at bruge 
ressourcerne, hvor de gavner mest. Optilon kombinerer verdensførende 
teknologi med nordisk ekspertise inden for Supply Chain. Optilon blev 
grundlagt i 2005 og opererer i dag i hele Norden med kontorer i Sverige, 
Danmark og Finland.

Sådan er undersøgelsen gennemført: Undersøgelsen er foretaget 
af Norstat på vegne af Optilon i perioden maj - juni 2022. I alt er 400 
nordiske virksomheder blevet interviewet, heraf 100 hver i Sverige, Dan-
mark, Finland og Norge. Undersøgelsen omfattede små og mellemstore 
virksomheder samt store virksomheder inden for dagligvare-, detail-, 
engros- og fremstillingssektoren. De interviewede, der deltog, arbejder 
enten med Supply Chain - eller bæredygtighedsrelaterede problemer.

Download selv et eksemplar af undersøgelsen lige her: https://optilon.
com/resource/the-nordic-state-of-supply-chain-sustainability-2022/ - den 
er gratis at downloade
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Author: Andreea Spaima

Andreea Spaima is consultant & entrepreneur focused on scaling positive-impact projects, with both opera-
tional and strategic experience in logistics tech, fintech and media platforms. She has a bachelor’s degree in 
economics and business administration from Aalborg University in 2017. She speaks Danish.

Digital freight forwarders’ role on 
the forwarding markets: A review
Andreea Spaima, asp@ethanpartners.com

Digital freight forwarder start-ups and their asso-
ciated business models is what this issue´s select-
ed research paper from International Journal of Lo-
gistics Management is about (see Mikl et al, 2021; 
open access through the DOI-link in the reference 
below). The authors claim that there is a lack of 
knowledge about the differences between digital 
freight forwarders (DFF) and traditional freight 
forwarders (TFF) as well as the impact of digital 
start-ups on incumbents’ companies. I agree with 
them.

The research paper studies the effect of Digital Freight Forwarding 
companies on Traditional Freight Forwarding companies, benchmarking 
the features of each category and the relation between them. The study 
establishes a correlation between the ability of the traditional companies 
to be competitive and the impact they incur from new digital players. As 
a last-mile logistics entrepreneur, having worked with innovation in the 
digital space, I am personally impressed with how accurately the research 
analysis captures the dynamics of freight forwarders. The readers can 
build an industry understanding throughout the article and empathize 
with the need for more academic knowledge in the sector.

 A reality of the industry, also captured well in the research piece, 
acknowledges that TFFs communicate via offline, non-platform chan-
nels while DFFs communicate through cloud platforms, AI & chat bots. 
My operational observation from practices is that big retailers, transport 
brokers and logistics aggregators impose their systems on contracted 
TFFs, because it offers them visibility and power in the interaction. This 
set-up not only allows the TFFs to go analog in their communications 
with anyone but the contractual client, but it also leads towards a niche 
specialization and niche clients. This may create competitive advantage 
through specialization but on the other side also prevents the TTF from 
expanding into other industrial sectors. Cooperation with DFFs allow TFFs 
to expand their client segments and gain leverage in conversations with 
major clients. So, it came as no surprise to read one of the article’s main 
conclusions about the tendency for TFFs and DFF to cluster and help 
each other maintain competitiveness. 

Reference
Mikl, J., Herold, D.M., Cwiklicki, M. and Kummer, S. (2021), «The impact 
of digital logistics start-ups on incumbent firms: a business model 
perspective», The International Journal of Logistics Management, Vol. 32 
No. 4, pp. 1461-1480. https://doi.org/10.1108/IJLM-04-2020-0155
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IKEAs mange innovationshelte 
har IT med i baglommen 
Lars Lean larslean.dk, lars@larslean.dk

I medierne har vores helte de sidste 10 år været 
et antal ”disruptors”. Med deres fuldstændig nye 
forretningsmodeller og nye services har de været 
vores innovationshelte. Jeg tror, at vi er på vej 
mod et paradigmeskift. Vores innovationshelte 
bliver de mange. De mange kreative mennesker.

De ser et problem, og de lader det ikke bare være. De forholder sig 
til det. De griber det, og de ændrer problemet til en udfordring. Til en 
samling af idéer. De engagerer sig i egne idéer. Men også i andres - i 
deres eget miljø. De diskuterer forskellige muligheder, hvor de bygger på 
hinandens idéer. De ender med have en god løsning på problemet. Og så 
løser de det… 

I den forstand tror jeg, at vi i fremtiden vil se langt flere innovationshelte 
blandt de mange ”problem-ejere” og kreative mennesker ude i virksom-
hederne – fortæller Trond Bugge. 

Innovation på en praktisk måde
”Der vil komme en forandring. Ikke bare i IKEA. Der sker så meget på 
alle områder. Innovation er ikke bare noget, der foregår i en strategisk 
afdeling, som kommer med en ny service eller en ny APP. Innovation vil 
omfavne entreprenørtrangen alle steder ude virksomhederne. Hvis jeg 
spurgte Ingvar Kamprad, som er vores grundlægger, om, hvor mange 
innovationslaboratorier, vi skal have i IKEA, så ville han ikke sige to, 
eller fire eller fem. Så ville han sige 10.000 ide-laboratorier eller inno-
vationslaboratorier, fordi så ville du have 17 i hver cirkel. Vi er nemlig 
170.000 ansatte hos IKEA. Jeg tror, at sammenkomster i små teams, 
hvor de arbejder på nye måder, og hvor de får værktøjer til at indsamle 
ideer og teste ideer, giver langt større effekt, end blot at have nogle få 
innovationsfolk. Hvis vi virkelig vil forme en kultur og skabe fremtiden i 
et kæmpe firma, så skal vi forstå behovet og være klar til at investere i 
værktøjerne og arbejde med innovation på en praktisk og virkelighedsnær 
måde” – fortsætter Trond med entusiasme og overbevisning i stemmen.

IKEAs fremtid med Co-creation
Trond Bugge er Co-creation Manager hos IKEA. Co-creation går ud på at 
åbne virksomhedens innovationsproces op, så virksomhedens inter-
essenter bliver involveret i dens udvikling.  Trond og jeg befinder os i et 
behageligt sofaarrangement hos Ingka IKEA Malmhult i Malmö. Jeg er 
kommet over for at høre om, hvordan IKEA arbejder med Ideanote, som 
er en metode og et system for opsamling og behandling af idéer og fors-
lag fra medarbejderne. Jeg kan ikke undgå at blive revet med, når Trond 
fortæller om, hvordan IKEA griber det an:

”Hos IKEA hænger det sammen med en strategi, der går ud på at forme 
fremtiden. Det, der er fuldstændigt unikt hos IKEA, er de mange men-
nesker. Andre virksomheder har data og teknologi. Det har vi selvfølgelig 
også. Og det bliver vi bedre og bedre til. Men IKEAs vision er “To create 
a better everyday life for the many people”. Så vores rødder er den men-
neskelige kapital og de værdier, som organisationen bygger på. Derfor 

besluttede IKEAs topledelse at Co-create IKEA og inddrage alle medarbe-
jderne i arbejdet med at forme fremtiden. 

Ideanote som IKEAs ide’ platform
Da jeg selv har en baggrund i åben innovation, skrev jeg under på at 
skabe en Co-create bevægelse hos IKEA. Så min opgave var at udvikle 
arbejdsmetoder og værktøjer til at aktivere alle de kreative mennesker. Vi 
definerede 12 forskellige metoder. De går ud på at fremme idéer, at forme 
idéer, at skabe et team, at scope et projekt, og på at planlægge et projekt 
etc. Og vi begyndte med Co-creative spaces og printede instruktioner 
som fx: ”Dette er et værktøj, I kan bruge til at gennemføre en bedre 
workshop”. Det var alt sammen med til at fremme et godt Co-creation 
sammenhold. Men med 170.000 medarbejdere kan vi jo selvfølgelig ikke 
samle alle i møder, workshops eller på konferencer. Så vi måtte finde 
en platform – et digitalt værktøj - som vi kunne bruge til at engagere de 
mange mennesker, samle alle idéerne og samtidig skabe sammenhæng-
skraft og sammenhold i vores innovation.  Så vi screenede 13 potentielle 
softwareleverandører og endte med at vælge Ideanote, som har base i 
København. Ideanote forstod vores krav og ønsker med det samme, og 
de vendte hurtigt tilbage. De sagde: dette har vi, mens dette her har vi 
ikke som standard. Det kan vi til gengæld nemt udvikle på denne her 
måde…. For os handlede det om de folk, vi mødte hos Ideanote, om 
deres knowhow og om deres mindset. De viste sig at være nemme at 
samarbejde med.

Ideer til at reducere omkostninger 
”1000 Actions” lancerede vi i oktober 2019. Det blev vores første globale 
idé-indsamlings-kampagne hos IKEA. Topledelsen håbede på at indsamle 
1.000 idéer. Nogle troede ikke rigtigt, at folk ville engagere sig i det. For 
det handlede om at reducere omkostninger. Men vi viste det modsatte. 
Vi fik et fantastisk engagement. Mere end 5.500 idéer i løbet af bare tre 
uger. Selv vores venner hos Ideanote blev overrasket. De havde aldrig set 
så mange før. Og måske var der flere idéer – for nogle steder havde de 
arbejdet med idéerne og udvalgt de bedste og sendt dem ind. Vi spurgte 
også, om de ville ”guesstimate” hvor meget deres forslag kunne spare. 
Vi slog beløbene sammen, viste den totale besparelse på skærmene og 
folk blev nærmest blæst omkuld. Wauv – kan vi spare så meget? Men 
selvom den virkelige besparelse selvfølgelig blev noget mindre i praksis, 
så bidrog det til at skabe engagement.

Ideer til at skabe sammenhold under COVID-19
”Together with kindness” var en velgørenheds kampagne, hvor vi indsam-
lede ideer i forbindelse med COVID-19. Det var samtidig en kampagne, 
som hjalp til med at skabe globalt sammenhold i IKEA i en svær tid. 

Ideer til at understøtte IKEAs kundeklub
 ”TheBestFamilyEVER” blev lanceret, da vi havde nået 150 millioner med-
lemmer i IKEA Family. Det ville vi fejre. Og vi ville samtidig åbne op for 
idéer, der skulle gøre IKEA Family endnu større og bedre. 

Videooptagelser hjemmefra  
”1 Million Home Visits” var ikke en kampagne, hvor vi bad om idéer fra 
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medarbejderne – vi bad om videooptagelser hjemmefra. Vi er den største 
forhandler af boligindretning og oplevelser hjemme hos folk. Så en del af 
vores strategi hænger sammen med, hvordan livet ændrer sig i hjem-
mene. Men det handler også om, hvordan man kan leve mere bæredyg-
tigt. Vi lavede en APP sammen med Ideanote. Du skulle lade som om, 
du var journalist i dit eget hjem, og jeg tror, der var mange medarbejdere, 
der kunne lide det. Vi brugte det internt hos IKEA til at se, hvordan der 
ser ud jorden rundt i folks hjem, og til på den måde at få inspiration til 
at skabe forbedringer af vores produkter og indpakninger. Vi tog også 50 
gode videoer ud og brugte dem på en IKEA online festival. Det var en 
herlig begivenhed, hvor medarbejderne selv havde bidraget med indhol-
det. Det gav et fantastisk engagement når folk kunne se video fra deres 
egne stuer.

Ideer til at fremme kundetilfredshed
Happy customer kampagnen startede vi i efteråret 2021. Den hænger 
sammen med en strategi, som går ud på, at vores kunder skal score os 
endnu højere. Så det, vi spørger medarbejderne om, er, hvordan kan vi få 
flere glade kunder. Vi har fået 9.000 idéer og kalder det IKEAs verdens-
rekord i kreativitet. Denne gang finansierer vi hvert land med mellem 
40.000 og 90.000 Euro til at udvikle de bedste idéer. I hvert land er der 
en jury, som screener idéerne. Alt i alt har vi 500 eksperter, som vurderer 
idéerne ud fra fire specifikke kriterier. Vi giver dem også en klar køreplan 
og en arbejdsgang for, hvordan de step for step skal udvikle og indføre de 
bedste idéer. I september 2022 bliver de udviklede idéer fremlagt. 

Ikke fan af innovationsteater
Hvis du bare samler idéer og ikke gør noget ved dem, så vil du opleve, 
at medarbejderne mister interessen. Det er ikke nok med festtaler fra 
topledelsen og derefter ingenting.  Medarbejderne gennemskuer hurtigt, 
hvis det bliver til innovationsteater. Du skal bevise, at du mener det. Der 
skal komme nogle reelle, praktiske forbedringer ud af det. Så vinder du 
medarbejdernes respekt, og så skaber du kulturen. 

De fire italienske kvinders forslag
Fire kvinder, der arbejder i et varehus i Italien, så et behov forbedring af 
kundernes betalingsproces. De havde en idé om, at der kunne laves en 
tilføjelse til IKEAs APP. Og selv om de ikke arbejder med UX eller digital 
udvikling, så havde de alligevel lavet nogle skitser og beskrevet funk-
tionaliteten. Det gav vi til vores digitale udviklingsafdeling, og produkte-
jeren af betalingsløsningerne sagde: Wauv – har de virkelig udtænkt det? 
Har de den viden? Kommer det virkelig fra vores egne folk i varehuset 
i Italien? Og det blev faktisk brugt. Vi satte IT udviklere sammen med 
dem, der fik ideen, og vi fik udviklet noget virkelig godt. Selvfølgelig var 
kvinderne stolte over at have bidraget, og udviklerne ville gerne samarbe-
jde med nogen, som mærker udfordringerne in real life. Der er masser af 

den slags eksempler på store og små forbedringer, som er kommet ud af 
de forskellige kampagner, vi har kørt.

To forskellige virksomheder, der begge lytter til medarbejdernes 
ideer
Vi har en masse kreative mennesker i IKEA. De fleste arbejder ude i 
forretningerne og ude på lagrene. Deres daglige arbejdsopgaver er ikke at 
være innovatører. Deres daglige arbejdsopgaver er for eksempel at køre 
en gaffeltruck. Men på grund af vores fantastiske kulturelle værdier har 
vi skabt et fundament, som tillader alle at være kreative, og vi påskønner 
alle nye måder at tænke på, som kan bidrage til at skabe forbedringer. 
Og medarbejderne hos IKEA er oprigtigt glade for at blive inviteret ind via 
Ideanote. I løbet af tre år har vi engageret 80.000 medarbejdere. Det er 
næsten halvdelen af alle medarbejderne hos IKEA. Og vi lytter til dem 
allesammen” – afslutter Trond Bugge.  

Idéer afprøves i praksis før de vurderes
Ligesom hos IKEA arbejder Toyota også med idéer fra medarbejderne. 
Tilbage i 1951 blev Toyota Creative Idea and Suggestion System (TCISS) 
introduceret. TCISS giver alle Toyotas medarbejdere mulighed for at delt-
age i arbejdet med at forbedre produktkvaliteten ved at opfordre dem til 
at komme med forslag til forbedringer af produktionsprocesserne. Ekstra 
motivation er blevet indarbejdet i systemet med etablering af en individu-
el årlig pris, hvor de bedste forslag bliver hædret på de enkelte fabrikker. 
Senere er det opdelt i guld-, sølv- og bronzemedaljer. Men den reelle 
værdi af TCISS er, at forslagssystemet giver motivation til medarbejderne 
ved at fokusere på at udvikle deres færdigheder og kreativitet. “On-site 
actual checks” betyder, at før man vurderer, om en bestemt idé bliver en 
succes, så bliver den først afprøvet i praksis. Fungerer idéen ikke, behan-
dles det på en positiv måde, og forslagsstilleren får absolut ingen kritik. 
Det minimerer risikoen for afvisning fra udvælgelseskomitéen og hjælper 
med at holde moralen oppe for de medarbejdere, der indsender idéer. 
“On-site actual checks” er en del af virksomhedskulturen hos Toyota og 
menes at være en væsentlig årsag til et stort antal forbedringsforslag. 
Siden lanceringen af Toyota Creative Idea Suggestion System i 1951 er 
antallet af fremsatte forslag steget støt. Sammen med monozukuri 
(samvittighedsfuld fremstilling) yder TCISS væsentlige bidrag til Toyotas 
udvikling. Endelig skal for en ordens skyld også nævnes, at opsamling af 
idéer fra medarbejderne er et helt naturligt element i arbejdet med lean. 

Får Trond Bugge ret?
Fælles for IKEA og Toyota er, at begge koncerner har en stærk virksom-
hedskultur. Så selvom TCISS og Co-creation koncepterne er forskellige, 
så er IKEA og Toyota fælles om at værdsætte og fremme medarbe-
jdernes idéer, og de arbejder systematisk med idéerne til at skabe 
forbedringer og til at udvikle deres forretning. Det bliver derfor spæn-
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dende, om Trond Bugge får ret. Det bliver spændende, om tendensen 
fortsætter og om flere virksomheder i lige så høj grad ser potentialet i at 
lytte til medarbejdernes gode idéer. Det bliver spændende, om det bliver de 
mange, der bliver fremtidens innovations helte, for så får Ideanote og tils-
varende virksomheder for alvor travlt med at udvikle digitale værktøjer til at 
understøtte denne tendens. Og måske skal Lean folkene lade sig inspirere 
endnu mere af Co-creation bevægelsen, som har virkelig meget at byde på.  

  

Trond Bugge har en flot track record fra udvikling og implementering af 
arbejdsmetoder og værktøjer til samarbejdsinnovation. Fra en hybrid baggr-
und som fremsynet strateg og serieiværksætter er han i løbet af de sidste 9 
år blevet en slags Co-creation, åben innovation og hidden ventures rebel in-
den for store virksomheder. Trond har faciliteret åben innovation og Co-cre-
ation for virksomheder på tværs af de fleste brancher, herunder virksom-
heder som CaixaBank, Arla, L’Oréal, Nordic Choice Hotels, AstraZeneca, 
Kinnarps og Magotteaux. Han har også arbejdet med lokale myndigheder 
i Italien, Spanien, Grækenland, Tyrkiet og Sverige for at få indsigt og idéer 
om bæredygtighedsudfordringer. Fra sine iværksætter år formåede han at 
blive en første generations mobilspilmillionær. I sin rolle som Co-creation 
manager i IKEA har Trond demokratiseret innovation indefra og åbnet op for 
de mange kreative mennesker.

Forfatter: Lars Lean

Lars er Lean konsulent hos ZILLION Consulting Group og hos larslean.dk. Hans Lean mindset omsættes til udvikling 
af medarbejdere, konkrete forretningsforbedringer og til større profit. Han er ingeniør og har HD i Supply Chain Man-
agement og mange års erfaring fra erhvervslivet med automatisering, projektledelse, procesoptimering, produktions-
styring, kundeservice, logistik, Lean og ledelse. Han har tidligere arbejdet for bl.a. Esab, Shell, Ruko, DBK Logistik 
Service, Superfos, Novo Nordisk, HOFOR og PostNord. For Lars handler det om bæredygtighed, konkurrencekraft og 
om gode arbejdspladser.
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Samuel Brüning Larsen, Lektor, sbla@dtu.dk, Peder Veng Søberg, Associate Professor peders@dtu.dk og DTU ENGINEERING TECHNOLOGY Institut 
for Ingeniørteknologi og –didaktik

For industrivirksomheder er effektive driftspro-
cesser ofte grundlaget for profit og performance. 
Medarbejderne, der planlægger og styrer drifts-
processerne, er nøglemedarbejdere, der både er 
erfarne og dygtige. Ofte har denne medarbejder-
gruppe en helt anden faglig baggrund end det, 
deres arbejde omhandler. 

Når det kommer til uddannelsesbaggrund, har en virksomhed typisk 
tre grupper af ansatte: (1) de selvlærte, der er startet i virksomheden 
som fx maskinoperatører uden en formel uddannelse, (2) de hånd-
værksuddannede, som fx industritekniker, tømrer og smed, og (3) de 
højtuddannede, der har hvad man kunne kalde ”industriens videregående 
uddannelse”. Byggebranchen hyrer bygningsingeniører, IT-branchen 
hyrer programmører, og den farmaceutiske industri hyrer kemikere og 
farmaceuter. 

Har man succes i sin karriere (uagtet om man hører til første, anden eller 
tredje medarbejdergruppe), så er der en god chance for, at man bliver en 
af de nøglemedarbejdere, der planlægger og styrer virksomhedens drift-
sprocesser (på engelsk: operations og supply chain management). Blandt 
virksomhedens operations og supply chain processer er logistik, forecast-
ing, produktionsplanlægning, kvalitetsstyring, og distribution. 

Det er helt almindeligt, at en ufaglært medarbejder bliver produktions-
planlægger, en bygningsingeniør styrer logistik, og en farmaceut står for 
kvalitetsstyring. Dette sker, selv om medarbejderne ikke har uddannelse 

i operations og supply chain management. Og har man som medarbejder 
først taget skridtet fra sin oprindelige disciplin til operations og supply 
chain management, så vender man sjældent tilbage igen. En bygningsin-
geniør, der arbejder med anlægslogistik, kommer sjældent tilbage til 
beregninger af bærende konstruktioner, og en farmaceut, der arbejder 
med kvalitetsstyring af nye batches, kommer ikke tilbage i medicinud-
viklingslaboratorierne. Medarbejderne bliver oftest i deres nye operations 
og supply chain management funktioner resten af karrieren.

Videreuddannelse i Operations og Supply Chain Management
Har man taget skridtet ind i operations og supply chain management, 
er det oplagt at videreuddanne sig i den retning. DTU udbyder efterud-
dannelsen Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain 
Management, der henvender sig bredt til medarbejdere og ledere, som 
arbejder i virksomhedens driftsfunktioner. Uddannelsen giver værktøjer 
til at styre - og løbende forbedre - og udvikle virksomhedens produk-
tions- og logistikprocesser og systemer, samt forsynings- og værdikæder. 
Uddannelsen består af en række moduler på samlet 60 ECTS, som man 
tager over to til tre år. Man afsætter en aften om ugen, hvor man er til 
undervisning på DTUs campus i Ballerup, og derudover tid til forbere-
delse, fx læse litteratur og arbejde med opgaver. Figur 1 viser, at uddan-
nelsen består af følgende moduler:

• Operations Management (10 ECTS)  

• Teknologi, Produkter og Markeder (10 ECTS)

• Kvalitetsstyring (5 ECTS)

• Supply Chain Management (5 ECTS) 

Fremtidens kompetencer i 
Operations og Supply Chain 
Management
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Efter disse moduler er 15 ECTS valgfrie moduler. Dette kunne fx være 
i personaleledelse, driftsøkonomi, forandringsledelse, projektledelse, 
markedsføring, IT-systemer eller bæredygtighed. Til slut gennemfører 
man et afgangsprojekt på 15 ECTS. 

Figur 1: Opbygning for uddannelsen Teknologisk Diplomuddannelse i Opera-

tions and Supply Chain Management

Underviserne på modulerne er enten lektorer på DTU eller erfarne ledere 
og specialister fra erhvervslivet. Deltagelse på uddannelsen giver gode 
muligheder for at netværke med de øvrige deltagere. På de aftener, hvor 
man er til undervisning, spiser man aftensmad sammen og har derfor rig 
mulighed for at diskutere egne arbejdsopgaver og udfordringer med sine 
klassekammerater. Ud over de konkrete færdigheder og et diplom fra 
DTU giver uddannelsen fine muligheder for at fortsætte sin videreuddan-
nelse, fx med en MBA eller en Master i Sustainable Leadership. 

Brian startede sin karriere som ufaglært i Forsvaret og har siden arbejdet 
hos DSV, Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG), og TOMS Group. 
Brians roller startede som chauffør og siden transportplanlægger og pro-
duktionsplanlægger. Hos TOMS besluttede Brian i samråd med sin leder 
at starte på Diplom i Operations og Supply Chain Management på DTU. 
Brian fortæller følgende om, hvordan uddannelsen styrker hans daglige 
arbejde som produktionsplanlægger, hans deltagelse i virksomhedens 
beslutningsprocesser, og hans fremtidsmuligheder: 

”Uddannelsen giver mig den teoretiske baggrund for at forstå, ’hvorfor 
man gør, hvad man gør’. Jeg har fået en ny ballast for mit daglige virke 
og bliver en dygtigere produktionsplanlægger. Derudover bliver jeg bedre 
til at bidrage til gode beslutninger, hvoraf mange sker i samarbejde med 
kollegaer, ledere og kunder. Uddannelsen giver mig en helhedsforståelse 
for hele virksomheden og særligt mine søsterafdelingers beslutninger og 
målsætninger. Med uddannelsen kan jeg se ud over mine egne opgaver, 
og supportere andre afdelinger med min viden, beregninger og helheds-
forståelse. I fremtiden kunne det være sjovt at arbejde med implemen-
tering af ny teknologi i vores produktion, som jeg arbejdede med i mit 
afgangsprojekt fra uddannelsen.”

Uddannelsen giver Brian papir på sin viden, som han kan bruge både i sin 
aktuelle stilling og senere i karrieren. Kompetencerne, CV’et og fremtiden 
er styrket. 

Forfatter: Samuel Brüning Larsen

Samuel underviser og forsker på DTU med fokus på Supply Chain Management 
og operations development. Den seneste publikation er: How Effective Vertical 
Organizational Communication Impacts the Success of Hoshin Kanri Strategy 
Implementation in Medium-sized Manufacturers https://ieeexplore.ieee.org/
document/9672882 

Dimittend fra uddannelsen - 
Brian Pedersen, 
produktionsplanlægger hos 
TOMs Group A/S

Obligatoriske moduler 30 ECTS point 

-   Operations Management, 10 ECTS 
-   Teknologi, produkter og markeder, 10 ECTS 
-   Kvalitetsstyring, 5 ECTS 
-   Produktions- og forsyningskæder 5 ECTS

Afgangsprojekt 15 ECTS point

Valgfrie moduler 15 ECTS point

Forfatter: Peder Veng Søberg
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Når der skal udvikles operationelle strategier, så 
stræber de fleste virksomheder efter at skabe en 
god balance mellem de initiativer der igangsættes 
så de både understøtter kulturen, processerne og 
de værktøjer der anvendes. Digitalisering er en 
del af den ligning; digitalisering handler altså ikke 
kun om at købe nyt udstyr eller softwareløsninger. 
Det handler om at understøtte processerne, kul-
turen og de fastlagte mål så virksomheden kom-
mer i den rigtige retning. Mange ting kan gå galt, 
før det fulde udbytte af digitalisering kan blive en 
realitet. Dette gælder også i Sales and Operations 
Planning processerne (S&OP).

I denne artikel vil vi se på, hvorfor det er så udfordrende at digitalisere 
S&OP-processen.
Først vil vi se nærmere på, hvordan virksomheden kan drage fordel af en 
digitalisering af S&OP.  
 
Hvordan kan virksomheden drage fordel af digitalisering af S&OP 
processen?  
En digitalisering af S&OP processen skaber fordele gennem bedre be-
slutningstagning, automatisering og simulering (hvad nu hvis-scenarier). 
Disse fordele fanges sjældent ved at oversætte en manuel S&OP-proces 
1:1 til en digital S&OP-proces. At få værdi ud af digitalisering af S&OP 
processen kræver en klar vision om ”hvilke problemer der skal løses”. Det 
handler om at udnytte digitale muligheder, som kan give en hurtig og 
pålidelig scenariemodellering, der udnytter interne såvel som eksterne 
datakilder.  
 
Lad os se på, hvad der gør digitaliseringen af S&OP-processen 
udfordrende:

Mangel på visioner
Digitalisering handler både om at gøre tingene mere effektive, men i 
stigende grad også om at gøre ting der ikke kunne gennemføres tidligere. 
Vi skifter fra at bruge papirdokumenter med informationer der krævede 
manuel indtastning til at bruge IT-applikationer til at gøre flere af disse 
trin fuldt digitale. Herigennem er det muligt både at reducere den for-
brugte tid og undgå fejl under behandlingen.  
 
I stedet for at søge efter manglende data eller spørge en kollega, kan 
vi finde den information, vi leder efter et tastetryk væk. Sikkert mere 
effektivt. Men digitalisering har også en pris. Medmindre vi forsøger 
at udnytte digitaliseringens muligheder fuldt ud, får vi ikke et godt ROI 
på vores digitaliseringsprojekter. Hvis vi ikke ved, hvad vi vil opnå, vil vi 
tabe. Manglende visioner er klart en hindring for vellykket digitalisering.

Mangel på processer  
Fraværet af rimeligt strukturerede og organiserede processer vil gøre et-
hvert digitaliseringsforsøg virkelig udfordrende. Det er næsten i en grad, 
så vi på det kraftigste vil fraråde at bruge (spilde) penge på teknologi og 
forandringsindsatser.
 
Der er begrænset hvordan man kan gøre brug af tekniske løsninger, 
endsige meget sofistikerede løsninger, hvis ikke man ved, hvad de skal 
bruges til, eller af hvem! Man skal ikke kun forstå og synliggøre sine 
processer, men endnu vigtigere er det at designe disse processer på en 
sådan måde, at de kan håndtere opgaven. Om man kan lide det eller ej, 
så vil resultatet man vil være i stand til at opnå, være bestemt af proces-
serne og deres kvalitet.

Typiske spørgsmål du kan stille:

• Er processerne harmoniseret på tværs af regioner og organisa-

tioner? Følger processerne en klar struktur? Er grænsefladerne 

mellem forskellige planlægningstrin, samarbejdsfunktioner 

og processer, der direkte/indirekte understøtter eller udnytter 

S&OP-output klart defineret? 

• Er overordnede virksomhedsmål defineret og klar til at blive 

implementeret? 

• Er der en defineret S&OP RACI-matrix (responsible, accountable, 

consulted, informed), der afklarer roller og ansvar i det digitale 

værktøj? 

• Er datakilder, definitioner og fortolkninger harmoniserede og 

gennemsigtige på tværs af organisationen (det vil sige er der 

defineret og etableret en kilde ”til sandhed”)?

Menneskedimensionen bliver ofte overset  
At bøje sig bagover og bede sine kolleger om at gå den ekstra mil er 
fint i korte perioder eller undtagelsesvi, men det er ikke en bæredygtig 
strategi. Man skal organisere, uddanne og dimensionere udfordringerne 
for sine medarbejdere, så de kan tage den ene top efter den anden uden 
at tvinge kollegerne på sygefravær. Fra et menneskeligt perspektiv har vi 
en tendens til at glemme – eller ignorere – at forandring er en kompleks 
og altid til stedeværende proces. Alligevel skal nogen lede forandrings-
processen. 

Når nye løsninger diskuteres ud fra et ”effektiviseringsperspektiv”, kræver 
de også oftest ændringer i processer og arbejdsmåder. Med andre ord, 
hvad folk laver regelmæssigt, og hvem de interagerer med skal foran-
dres. Gamle vaner dør hårdt, om man så kan sige, og mange mennesker 

Hvorfor er det så svært at 
digitalisere S&OP-processen?
Af: Alis Sindbjerg Hinrichsen | Commercial Business Development Lead, Optilon, alis.hinrichsen@optilon.com
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ces. Den nye tilgang indebærer et behov for nye måder at arbejde på.  
Forandringsledelse er en nødvendighed for at få S&OP’s interessenter og 
deltagere til at adoptere nye måder at arbejde på. Forandring skal styres 
fra flere perspektiver: 

 
 

1. Skab forståelse og tro på ”hvorfor S&OP digitalisering”. 

 

2. Sikker rollemodel - formelle og uformelle ledere til at ”walk the 

talk”. 

 

3. Sørg for tilstrækkelig uddannelse, dvs. man skal sikre sig, at 

hver enkelt interessent føler, at de har fået de nødvendige forud-

sætninger for at følge de nye måder at arbejde på.

4. Man skal sikre sig, at incitamentsstrukturen er up-to-date – og 

helst tilskynde til de nye måder at arbejde på, eller i det mindste 

ikke være kontraproduktiv

Nøglen til ovenstående er også, at topledelsen engagerer sig i opgaven. 

Er talent med tekniske, analytiske og evaluerende færdigheder 
tilstede? 
Det er fantastisk at tage imod hjælp fra konsulenter til digitalisering af 
S&OP processen. For at sikre adoption af processen og bæredygtige for-
dele – skal der være stærke interne modtagere. At tiltrække, udvikle og 
fastholde talent er et langsigtet projekt og kan starte allerede før S&OP 
digitaliseringsinitiativet igangsættes. Men det er kilden til succes, når 
først man kommer i gang.
 
En anden sandhed - hvad der bliver målt, bliver gjort. S&OP-digitalise-
ringsprocessen bør først måles ved implementeringsfremskridt (f.eks. 
aktivitetsbaserede milepæle). Og for det andet, i senere projektfaser, når 
S&OP digitaliserings aktiviteter er afsluttet; så bør der være præstati-
onsmål. Målene bør fungere som indikatorer for effekt og være et tidligt 
varsel, hvis udviklingen ikke er tilfredsstillende

Mangel på kommunikation
En anden sandhed er, at ”det, der ikke kan måles, kan ikke styres”. En 
moderne Supply Chain er en kompliceret størrelse. Der sker så mange 
ting hele tiden, og ofte kan der være en uoverensstemmelse i tid mellem 
årsag og virkning, hvilket gør det endnu sværere at forstå, hvilke handlin-
ger man skal tage og hvornår.  

Under implementeringen, og når man er på en lang rejse, skal man 
kende sine fremskridt for at motivere sig selv og andre til at blive ved 
med at arbejde. At lede forandring handler i høj grad om kommunikation. 
Du udvikler og kommunikerer en vision med fornuftige (men udfordrende) 
mål, arbejder et stykke tid og tjekker “forløbet”, justerer om nødvendigt 
og kommunikerer den nye vej frem, og gentager så indtil du har nået 
projektets endelige destination. Det er mennesker, der får det til at ske.

Utilstrækkelig datatilgængelighed, kvalitet og forbindelse
Indsigt er afhængig af data: Er tilstrækkelige data tilgængelige? Er 
der en proces på plads for at sikre løbende og kvalitative opdaterin-
ger? Det er en kliché, men stadig sandt; S&OP output kan aldrig være 
mere kvalitativt end dets input. Et centralt kendetegn ved S&OP, som 
muliggør samarbejde, er muligheden for at omsætte kvantitative planer 
til relevante UoM’er (Unit of Measures) pr. funktion. Som et eksempel 
bør S&OP understøtte efterspørgselsformende initiativer ved at omsætte 
forsyningsflaskehalse til kommercielle implikationer, for at muliggøre 
prioritering af kritiske kunder.

Hvad er Optilons tilgang til digitalisering af S&OP processen?  
Digitalisering af S&OP-processen forbedres ved brug teknologi. Det er 
dog vigtigt at understrege at designet af S&OP processen og løsning af 
de underliggende forretningsproblemer altid bør komme først. S&OP-pro-
cesdesignet skal udnyttes til at definere værktøjskravene. 

Vi stræber efter at implementere løsninger, der: 

Bygger på en digital tvilling: Den digitale tvilling skal være en digital 
repræsentation af end-to-end forsyningskædenetværket og understøt-
ter ikke kun taktisk, men også strategisk planlægning og operationel 
udførelse.

Har en styret arbejdsgang: For at eliminere behovet for manuel pro-
ceskoordinering, fx informationsdeling, handlingsopfølgning og integra-
tion af S&OP beslutninger i det operationelle miljø er det vigtigt med 
en styret arbejdsgang. Det sikrer en harmoniseret måde at arbejde på 
inden for og mellem cyklusserne. Desuden understøtter den brugernes 
arbejdsgang til effektivt at navigere i løsningen og kun give input, hvor 
det tilføjer værdi.

Bygger på en modulær tilgang: Vores S&OP-platform kan konfigu-
reres til de konkrete behov. Rækkevidde og funktionalitet kan udvides, 
efterhånden som virksomhedens S&OP proces modnes.
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Forfatter: Alis Sindbjerg Hinrichsen

Alis Sindbjerg Hinrichsen arbejder som Business Development Lead hos Optilon og er bestyrelsesaktiv. Alis har mere 
end 25 års erfaring fra Supply Chain i forskellige roller. Hun har arbejdet for Velux, Lego, Danfoss og Grundfos. Herud-
over har hun haft sin egen konsulentvirksomhed inden for Supply Chain Sustainability.

Understøtter What-if-scenarier: Disse anvendes til at skabe versio-
ner af fremtiden og modellere alternative scenarier for usikre områder i 
virksomheden. Det giver samtidig mulighed for effektivt at foretage af-
vejninger mellem risici og potentielle gevinster, samt at konkludere under 
hvilke forudsætninger man skal bruge hvilket scenarie.

Inkluderer rapportering og præstationsstyring: Dashboards muliggør 
effektiv og interaktiv rapportering og analyse af planer, KPI og huller. 
 
Hvad er der i det for...
 
Økonomi: At forbinde Finance til Operations via S&OP kobler generelt 
tidligere adskilte planlægningsprocesser til én; det skaber End-to-End 
synlighed og fremmer mulig datagranularitet. Integrering af Finance i 
S&OP er gavnligt for beslutningskvaliteten, da analyse så inkluderer 
total forretningspåvirkning og gør det muligt, at træffe beslutninger mere 
målrettet. Desuden forenkler integrationen af finansielle og operationelle 
data budget- og årlige planlægningsprocesser.
 
Salg: S&OP forbinder Salg og Drift; det strukturerer samarbejdet og 
skaber forudsætninger for at undgå funktionel suboptimering og i stedet 
maksimere virksomhedens performance. Desuden styrker S&OP Salg i 

budgetprocessen, da bottom-up-efterspørgselsplanen kan bruges som 
reference til at udfordre ledelsens top-down-planer. S&OP styrker salgs-
styringen og introducerer en læringstilgang, når fremtidige salgsaktivteter 
logges, og tidligere præstationer overvåges, måles og evalueres.
 
Supply Chain: En effektiv salgs- og driftsplanlægningsproces driver en 
fremtidsegnet Supply Chain, da det er forudsætningen for at modne 
Supply Chain ud over Operationel excellence. Det skaber End-to-End 
synlighed og muliggør proaktiv beslutningstagning og øger den operatio-
nelle effektivitet. Én integreret plan på tværs af virksomheden reducerer 
kompleksiteten og understøtter overgangen fra en lineær model til en 
netværkstilgang.

Slutteligt vil vi gerne summere op og understrege, at naturligvis skal 
S&OP processen også digitaliseres. Men det er vigtigt at den grundlæg-
gende S&OP proces og de menneskelige kompetencer (læs modenhed af 
organisationen) er klar til det. Ellers kan det gå hen og blive spild af tid. 
Held og lykke på digitaliseringsrejsen.
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Besparelser? Vi implementerer  
da bare et elektronisk OEE- system!
Erik T. Hansen, cert. TPS Practitioner, DSB, etorres@live.dk

Lyder det bekendt? Det er en misforstået sand-
hed at implementeringen af et elektronisk sys-
tem løser alle problemer og ovenikøbet medfører 
besparelser. Det gør det ikke! Ikke uden at de 
indsamlede data anvendes struktureret og aktivt. 

Og det er netop det jeg, med denne artikel, vil forsøge at give nogle idéer 
og forslag til.

Hvad er OEE og hvordan beregner man det?
OEE er et nøgletal, der forsøger at beskrive, hvor effektivt udstyr og 
produktionslinjer udnyttes. OEE står for Overall Equipment Efficien-
cy, altså Overordnet Udstyrseffektivitet. OEE består af tre elementer: 
Tilgængelighed, hastighed og kvalitet.

Figur 1: Illustration af hvordan hvert element i OEE reduceres i den oprin-
delige planlagte produktionstid.

De tre elementer kan defineres og beregnes på følgende måde:

Tilgængelighed: Den tid hvor udstyret/linjen producerer i den planlagte 
produktionstid, også kaldet driftstid. Driftstiden er produktionstiden frat-
rukket alle stop. Den beregnes således:
 
Tilgængelighed = Driftstid/Planlagt produktionstid

Hastighed: Den reelle hastighed på udstyret/linjen i forhold til det 
maksimalt opnåelige. Det maksimalt opnåelige (også kaldet den ideelle 
cyklustid) er den hastighed som udstyret/linjen maksimalt kan køre under 
optimale omstændigheder. Den beregnes således: 

Hastighed = (Antal producerede emner x Ideel cyklustid)/Driftstiden
Kvalitet: Det producerede antal ”gode” emner på udstyret/linjen i den 
planlagte produktionstid, dvs. alle defekte emner fratrækkes inkl. evt. 
omarbejde. Den beregnes således: 

Kvalitet = (Antal godkendte emner/Antal producerede emner) 

De tre elementer tilgængelighed, hastighed og kvalitet opgøres i procent, 
og den endelige OEE beregnes som et produkt af de tre:

OEE = Tilgængelighed x Hastighed x Kvalitet 

Figur 2: Fiktiv OEE Case

Hvad betyder så det? Det betyder at vi udnytter lidt over 60% af linjens 
mulige kapacitet. De resterende 40% spilder vi tiden og udnytter ikke 
vores udstyr effektivt. 

Beregningsformlen kan forkortes til denne formel:

(Antal gode emner x Ideel cyklustid) /Planlagt produktionstid 

I vores eksempel bliver det:

(9.800 emner x 0,001 timer/emne) /16 timer = 61%

Den alternative formel er god, hvis man har brug for en hurtig beregning 
af OEE. 

Aktulle Værktøjer
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Den oprindelige formel giver bare mere information. Hvis vi f.eks. ser på 
hvert af de tre elementer, så er kvaliteten med 98% ikke det, man skal 
bekymre sig om lige nu. Hastigheden på 87% er der klart noget at hente 
på, men der, hvor man skal sætte ind, er på tilgængelighed, som ligger 
helt nede på 72%.
Eksemplet er meget forsimplet og selvfølgelig vil produktionen allere-
de i forvejen vide, at der er for meget nedetid på linjen, og at der skal 
arbejdes på at øge oppetiden for maskinen. Endvidere dækker eksemplet 
kun én dags produktion. Når vi derimod skal se på OEE for en længere 
periode: en uge, 14 dage, en måned etc., så er det de færreste, der har 
et godt overblik over, hvor mange stop, der har været, og hvor lang tid 
samlet set udstyret har været nede.

Elektroniske OEE-systemer
Og det er her, de elektroniske OEE-systemer kommer til deres ret. 
Naturligvis kan man registrere alle stop såvel planlagte (omstillinger, ved-
ligehold mv.) som uplanlagte (nedbrud, mindre stop mv.) på papir, tampe 
det ind i excel ark og ud fra det udarbejde sine analyser. Men det er ulige 
meget nemmere, når data bliver opsamlet helt eller delvis automatisk. 
Jeg vil tage udgangspunkt i systemet Black Bird, som jeg har mest erfa-
ring med, og som ud fra et rent teknisk synspunkt også er det letteste at 
installere. Der skal i princippet blot skal sættes en boks op, som tæller 
antallet af emner, der kommer forbi. Så kan den helt automatisk lave 
analyser og tegne de grafer, man har behov for. Jeg vil ikke gå i detaljen 
med systemet Black Bird, og ej heller vil jeg forklare, hvordan det rent 
teknisk virker. I stedet vil jeg beskrive, hvilke data man kan få ud af et 
elektronisk OEE-system, og specielt hvordan man aktivt skal arbejde med 
disse data.

Figur 3. Skærmvisninger fra Black Bird, der viser OEE 1, 2 og 3, vandfaldsned-

brydning samt Pareto diagram for stopårsager. Bemærk at data i dette tilfælde 

dækker 6 måneders produktion.

I billedet vises det egentlige OEE tal. Det er dog delt op i tre forskellige 
nøgletal. OEE 1 viser oppetiden for udstyret, OEE 2 viser hvor megen tid, 
der anvendes på omstillinger, og OEE 3 viser endelig, hvor megen stop-
tid, der er i forbindelse med opstart, nedlukning og pauser. De enkelte 
stoptidsårsager kan ses i ”Vandfaldsmodellen”, der viser størrelsen for 
hver af årsagerne. Hvis man ønsker at skabe en prioritering og et overblik 

over, hvor den største andel af stoptid er, så henter man bare ”Pareto 
diagrammet”, der i størrelsesorden viser, hvor stoppene er. Disse rapport-
er - og en række andre diagrammer og funktionaliteter - følger autom-
atisk med systemet. Man kan også følge med i hvor mange emner, der 
produceres på linjen pr. minut, pr. time etc. Da alle data ligger i ”skyen” 
kan man, online og i realtid, følge med i hvordan det går på de forskellige 
linjer. Ligeledes kan der følges med på diverse smart devices.
 
Så ved at anvende et elektronisk OEE-system får man en masse infor-
mation og overblik forærende. Hvis man tampede dem ind i et excel-ark, 
ville det typisk kræve lidt mere fodarbejde og en hel del timer for den, 
der registrerer stoppene. Så der er mange fordele ved at anvende et 
elektronisk OEE-system.

OK! Nu har jeg data - hvad så nu? 
Og det er her, at fårene bliver skilt fra bukkene, for typisk bliver systemet 
installeret, og vi får flotte grafer og kan følge med i, hvordan produk-
tionen kører og tage affære, hvis ikke produktionen kører som planlagt. Vi 
får også et ret godt overblik over, hvor vi har problemer samt omfanget af 
problemerne, og så er alt jo godt? Nej, for kæden hopper typisk af, når vi 
skal gøre noget ved det. Vi ved, hvor problemet er henne, men vi har ikke 
tid og ressourcer til at håndtere det, for vi skal jo producere! Jo, OEE er 
godt nok langt nede, men så må man jo producere i nogle flere timer og 
måske også tage weekenden i brug. Det er selvfølgelig en strategi, men 
en anden er at prioritere arbejdet med at reducere stoptiden, selvom det 
vil kræve tid og ressourcer. 

Men hvorfor egentlig bruge tid på det? Lad os tage et eksempel: I vores 
OEE case brugte vi 16 timer på at producere 10.000 emner og vi havde 
en OEE på 61%. Hvad nu hvis vi SKAL bruge 12.000 emner? Så skal vi 
bruge yderligere ekstra timer for at tilfredsstille efterspørgslen. Men hvis 
vi i stedet havde fokus på at reducere, eller helt fjerne, nedbrud på linjen 
samt få fjernet nogle af de store mikrostop? Så kunne vi ved at reducere 
stoptiden producere alle 12.000 emner i den planlagte produktionstid og 
undgå evt. overtid mv. 
For at kunne realisere dette vil det i casen se således ud:

Med en tilgængelighed på 72% og en planlagt produktionstid på 16 timer, 
producerer vi reelt 10.000 emner på 11,5 produktionstimer. Det betyder at 
der produceres 870 emner i timen og at vi for at producere 12.000 emner 
skal bruge 13,8 timer. Med andre ord skal vi reducere stoptiden med 2,2 
timer (16-13,8 timer).
  
Så det er grunden til at det kan betale sig at fokusere på at finde og 
fjerne de stopårsager, der sænker udstyrets/linjens udnyttelsesgrad. Også 
selvom det kræver noget mere af organisationen.

Hvordan gør vi så det mest effektivt?
Det første, der skal til for at komme i gang, er en fælles beslutning og 
forståelse for, at ved at reducere stoptiden og øge OEE får vi ”gratis” 
leveret mere driftstid ved døren. Den ekstra driftstid kan vi anvende til at 
producere, men hvis efterspørgslen eller vores produktions setup kræver 
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det (f.eks. i forbindelse med udjævning af produktionen) kan tiden også 
anvendes til hyppigere omstillinger. Vi får altså en anden fleksibilitet på 
linjen og kan tage større mængder ind. 
Det næste, der skal til, er at få skabt en gruppe eller task force, som skal 
identificere, analysere og reducere de stoptider, der er skyld i, at linjen 
performer, som den gør. Typisk vil der i gruppen være repræsentanter fra 
produktionen (produktionsleder eller teamleder) og fra vedligeholdsafde-
lingen (vedligeholdsleder eller teamleder). Der kan også være repræsent-
anter fra kvalitetsafdelingen, produktudviklingen eller andre relevante af-
delinger. Gruppen kan mødes med en fast frekvens, der typisk vil komme 
an på, hvor stort et problem nedbrud og mikrostop er på linjen. Hvis 
stopårsagen er af anden end af teknisk karakter, f.eks. at der anvendes 
megen tid på omstillingsaktiviteter, er det stadig en god idé, at vedlige-
holdsafdelingen deltager, da der typisk vil være tekniske forbedringer, der 
kan lette omstillingsarbejdet.

For at prioritere arbejdet kan man med stor fordel anvende Pareto 
diagrammet, der viser de største bidragsydere på stopårsagsfronten. 
Grunden, til at det er en fordel, er, at hvis vi kun fokuserer på de store 
stop, som måske har varet mange timer, så går vi glip af de mange 
mikrostop, der sker i løbet af en dag. Tag blot et eksempel, hvor et ned-
brud på samlelinjen har taget 60 min., og vi helt ser bort fra de 20 stop á 
4 min., der har været på pakkemaskinen, og som altså har stoppet linjen 
i 80 min! Når prioriteringen er foretaget, og gruppen kan beslutte, hvor 
der skal sættes ind, kan forbedringsarbejdet gå i gang. 
 Opgaven er at finde frem til de grundlæggende årsager (Root Cause) til 
driftsstoppene, dels ud fra de data, der er tilgængelige, men også ved at 
komme ud på Gemba og følge med i, hvad der egentlig sker ude på ste-
det, hvor produktionen foregår. Ud fra analyser og Gemba observationer 
vil der typisk være en række forslag til, hvad der kan gøres for at reducere 
stoptiden, og så skal der eksperimenteres! Planlæg hvordan og hvornår 
forsøgene skal foregå (selvfølgelig med skyldig hensyntagen til produk-
tionsplanen for området), og forsøg så med nogle forbedringer og se, 

hvad der sker. Hvis ikke forsøget har den ønskede effekt, gælder det om 
at igangsætte et nyt forsøg med udgangspunkt i den viden, som gruppen 
nyligt har erhvervet sig. 
Her er det vigtigt at være opmærksom på, at den gruppe, der gen-
nemfører forsøgene, ikke nødvendigvis er den samme, som er i task 
force. Her kan det være udpegede medarbejdere, der har specifik viden 
indenfor området, der skal forbedres. Typisk vil gruppen efter en række 
forsøg finde root cause for problemet og dermed vil man også kunne 
komme frem til en god idé om, hvordan problemet skal fjernes. Når 
gruppen så er færdig med dette arbejde, går den videre til næste problem 
eller stopårsag. På den måde vil produktionen løbende blive forbedret. 
Selvfølgelig kan næste problem være på en helt anden linje, men arbej-
det er det samme: analysere data, Gemba observationer, eksperimentere 
for at finde root cause og komme frem med en løsning.

Hvad med besparelserne?
Som jeg håber at det er fremgået af denne artikel, så hjælper det ikke 
bare at købe et elektronisk OEE-system og så forvente, at systemet af 
sig selv fører til besparelser. Det kræver commitment fra hele organisa-
tionen, specielt topledelsen, til at der anvendes tid og ressourcer på at 
forbedre produktionen. Når det så er sagt, er systemet et fantastisk godt 
udgangspunkt for at finde stopårsager og foretage analyser, så stoptider 
kan reduceres og OEE på linjen øges. Lægger vi kræfterne i at fjerne 
de identificerede stopårsager og arbejder struktureret, så problemerne 
ikke genopstår, så kommer besparelserne helt af sig selv i form af øget 
kapacitet på linjer og udstyr. Generelt vil en øget OEE betyde, at man 
kan producere den samme mængde på kortere tid eller alternativt øge 
produktionsvolumen, hvis efterspørgslen er til det.

Så når man nu har data og overblik over produktionen tilgængelige, hvor-
for så ikke bruge dem til at skabe forbedringer og øge OEE på samme 
tid?

Forfatter: Erik T. Hansen
          
Erik T. Hansen, cert. TPS Practitioner har en B.Sc. Eng (Produktion) Hons. og HD i Supply Chain Management. 
Erik har arbejdet inden for CI og Lean de sidste 20+ år. Han har arbejdet som intern og ekstern konsulent i private, 
offentlige og semi-offentlige virksomheder, der arbejder med optimering af processer og forbedring af bundlinjen. 
Derudover har han arbejdet i forskellige lederstillinger. Erik har et mål om at sprede budskabet om at Lean virker i 
alle opsætninger og brancher.                                                 
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