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Som vores Dronning plejer at sige til nytår: “Endnu et år er gået” - og hvilket år. Vi kom ud af corona og de afledte komplekse problemer herunder restriktioner på at 
være sammen. Når det handler om, hvordan vi samarbejder i virksomhederne og med kunder og leverandører, opdagede vi i år - på den ene side - at det giver mening 
stadig at være sammen, når vi skal udvikle, undervise eller drive operations- og supply chain processer. På den anden side, er der også noget, som er forandret. Brugen 
af online- møder og forsamlinger er accelereret igennem corona perioden og er nu noget, vi “bare gør”. Og bedst som vi troede, at vi kunne vende tilbage til hverdagen 
fra før pandemien, så kom der nye udfordringer i kølvandet på krigen i Ukraine.

Igennem året har vi i Effektivitet sat lys på tre forskellige problemtyper, der alle er vigtige for at styrke modstandsdygtighed, resiliens, i operations- og supply chain. For 
det første er der Enkle problemer, der handler om at sikre, at master data er opdateret, og at der er struktur på arbejdsgange og processer. I magasinet fra maj måned 
kan du med fordel genlæse artiklen om Resiliens på Solvang maskinfabrik. I september-magasinet har vi en metodeartikel om OEE og i dette nummer metodeartiklen 
om SMED.

For det andet er der de komplicerede problemer. Eksempler er her balancering af demand og supply via S&OP processen og tværfunktionelt samarbejde – her kan du 
genlæse september artiklerne om droner eller udfordringerne med at implementere S&OP processen eller case artiklen Ikea om deres innovationshelte , der handler om 
måden, hvorpå IKEA bruger teknologi til at understøtte tværfunktionelle processer. I dette magasin bringer vi artikler om komplicerede problemstillinger i form af løst 
koblede organisationer og nye måder at samarbejde på, digitalisering af arbejdspladser og brug af VR/AR til at understøtte læring i organisationer.

Den tredje og sidste kategori er komplekse problemer, der f.eks. udløses af disruptions som  corona, krigen i Ukraine og klimakrisen. Løsninger og udfaldet af disse 
løsninger er som oftenst uforudsigelige. I magasinet fra maj måned bragte vi en artikel om den regenerative supply chain som et svar på de komplekse klima- og 
miljø-udfordringer. I dette nummer har vi bl.a. et review af en forskningsartikel om samarbejde i humanitære supply chains. Samarbejde i forsyningskæden er altid svær, 
fordi man ikke nødvendigvis deler målsætning og værdier, men under katastrofer, hvor man ikke nødvendigvis kender aktørerne i forsyningskæderne, bliver problemstill-
ingerne komplekse. 

Figuren herunder viser en oversigt over de tre problemtyper.

På tværs af de tre problemtyper, er resiliente/modstandsdygtige virksomheder i stand til at lære og konstant at udvikle egen praksis.

Det er vigtigt fortsat at udvikle Effektivitetsbegrebet, for at vi kan blive ved med at finde nye løsninger for, hvad der skaber effektivitet og modstandsdygtighed
i de processer og situationer, vi står med i operations- og supply chain management. Det handler om strategi, innovation, netværk, økosystemer,
relationer - og ikke mindst bæredygtighed.

Glædelig Jul, Godt Nytår og God læselyst fra redaktionen

Henning de Haas, Merete Nørby, Lars Lean og Britta Gammelgaard
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Digitalisering – når fleksibilitet kan skabe isolation sætter fokus på danske 
virksomheders forventning til øget brug af hjemmearbejdspladser. Det diskuteres, 
hvor vigtigt det er at inddrage viden om hjemmearbejdspladsens udfordringer og en 
risiko for at påvirke folks trivsel, og hvordan det vil påvirke selve arbejdsfællesskabet, 
innovation og vidensdeling?  
- Christine Ipsen og Kathrin Kirchner
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- Mike Wilson
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- Marin Jovanovic

Digitale læringsteknologier: Test af Video, Virtual Reality, Augmented 
Reality og Assisted Reality til oplæring behandler fordele og ulemper ved de 
forskellige teknologier. Det diskuteres bl.a. hvordan digitale instruktioner og kan 
erstatte visse former for sidemandsoplæring kan gøre den enkelte medarbejder mere 
selvhjulpen. Men det vises også, hvordan mesterlærerens ”tavse viden” stadig er 
sværere at digitalisere. 
- Camilla Nellemann

ZILLION - et freelance Power House 
ZILLION kobler det at stå sammen -med det at være selvstændig. Er det fremtidens 
måde at organisere sig på? 
- Lars Lean

Lessons learned fra den kommercielle og humanitære supply chain 
man-agement litteratur 
Humanitære supply chains skal fungere især i katastrofesituationer. Det kræver 
sa-marbejde under tidspressede og i øvrigt vanskelige forudsætninger. 
- Josephine Krieber

Mere kapacitet og fleksibilitet gennem SMED 
- Erik T. Hansen

4 Får jeg nok værdi ud af min indkøbsafdeling? 
Fokus på værdiskabelse før omkostninger gør nye kompetencer i indkøb 
nødvendige.
- Nikolaj Josiassen
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En stærk Capability Building-strategi sikrer, at 
man får mere af den rigtige værdi ud af sin 
indkøbsfunktion – og af en hvilken som helst 
anden afdeling i øvrigt.

Jeg kan ikke svare…
Det er onsdag eftermiddag, og jeg sidder til ”kaffe” hos en indkøbsdi-
rektør. Planen var egentlig at tale om et specifikt kursus i strategisk 
sourcing, virksomheden havde efterspurgt, men snakken går og pludselig 
kommer spørgsmålet: ”Nikolaj, tror du jeg får nok værdi ud af min 
afdeling?”. Da jeg blandt andet lever af at levere kurser til indkøb, ville 
sælgeren i mig sige ”Nej, men med kursus X, Y og Z – jeg tilfældigvis 
tilbyder – vil du helt sikkert få mere værdi ud…”. Min udfordring er, at 
jeg har arbejdet med indkøb i mange år og i de fleste af dem som leder 
af Capability Building i indkøb i Ørsted. Her lærte jeg, at det rigtige svar 
ikke er helt så enkelt.
 
Inden jeg kan svare, er der flere ting der skal afklares: Hvilken vær-
di tænker du på? Hvilken værdi efterspørges reelt af organisationen? 
Hvordan måles det? Selv med de svar på plads, er det vigtigt at vælge 
den rigtige tilgang til at øge værdiskabelsen. Det er vigtigt at vurdere, 
hvilke udviklingstiltag der giver mest mening og dermed værdi. Typisk 
ender man med en liste af gode ideer, men har svært ved at vælge og 
håber måske, at man kan få det hele på én gang.

Jeg kunne godt mærke, at mit svar skuffede. Det var tydeligt, at mit svar 
ikke var nær klart og enkelt nok. Derfor gjorde jeg det, som man altid 
bør gøre, når man får et spørgsmål, man ikke kan svare på, nemlig at 
ignorere den lille stemme i ens hjerne, der siger: ”Bare skyd en masse 
konsulent-begreber efter hende og giv hende en lang sang om ’growth’, 
’value capture’, ’cost-out’, ’business partner’, etc. etc.” og i stedet give 
det ærlige svar: ”Det tager jeg lige hjem og tænker lidt over og så kom-
mer jeg tilbage med et seriøst svar”.

Det viste sig, da jeg først gik i gang med at forholde mig til hendes gode 
spørgsmål, at jeg var nødt til at gå hele min praktiske erfaring igennem 
og samtidig få samlet op på den teori jeg bruger omkring værdiskabelse i 
indkøb på CBS. Desuden gjorde jeg som enhver seriøs underviser, studer-
ende, konsulent og leder gør, og søgte på nettet omkring ”Value creation 
in procurement” og fik over 14.000 hits.
 
Hvad gør man så?
Hvis man tager sin indkøbsafdeling alvorligt, ved man at man skal sikre 
sig, at den giver værdi til den virksomhed, man er i. Så første øvelse er 
at tjekke den strategiske ramme, man er en del af. Hvad laver virksom-
heden? Hvordan skabes værdien? Og hvordan betragter organisationen 
begrebet ”værdi”? For nogle virksomheder er værdien ret ligetil: Værdi er 
at sikre flest penge til ejerne. Det giver et meget anderledes værdibegreb 
end i en virksomhed, hvor værdien sikres – som i eksempelvis offentlig 

virksomhed – ved at opnå højest tilfredshed blandt brugere og stakehold-
ers indenfor et givent budget. 

Når man så har fået samlet et billede af, hvad det egentlig er forretnin-
gen ser som værdi, kan man ”oversætte” det til specifikke forventninger 
til indkøb – det vi populært kalder indkøbs ’value proposition’. Typisk 
falder indkøbs centrale ’value proposition’ indenfor én af tre kategorier: 
Omkostningsreduktioner, risikomitigering eller øgede konkurrencefordele 
for firmaet. 

Den proces er sværere, end man tror, men handler om at få identificeret 
nogle klare og tydelige rammer for, hvad der vurderes som de ”goder” 
indkøb skal levere til organisationen. Naturligvis er der nogle praktiske 
forventninger i organisationen, som at kunne levere kontrakter på de 
væsentligste varer og services, som forretningen direkte og indirekte 
skal bruge i sin drift, men der kan også være andre og mere eller mindre 
udtalte forventninger. Kan indkøb være med til at sikre en lavere samlet 
omkostning? Kan indkøb undgå leveranceproblemer? Kan indkøb være 
med til at sikre et bedre slutprodukt? Kan indkøb bidrage med viden rel-
evant for organisationen? Kan indkøb arbejde med leverandørerne om at 
sikre en samlet bedre og mere innovativ løsning for virksomheden? Kan 
indkøb være med til at gøre virksomheden mere grøn? Og listen fortsæt-
ter. Det er vigtigt at få styr på disse forventninger, da de er kernen til det 
spørgsmål jeg oprindeligt fik: ”Skaber vi nok værdi?”. Gennem denne 
strategiske afklaring, får vi et klart billede af værdi-begrebet og de strate-
giske forventninger, der er til indkøbsfunktionen i den givne virksomhed.

Se dig selv i spejlet!
Næste skridt i arbejdet med svaret på det stillede spørgsmål er så at 
begynde at kigge indad. Min søn er dygtig til badminton. Han er udtaget 
til vores lokale badmintonklubs talenthold og bliver ofte udvalgt til 
holdkampe. Jeg er – som forældre nok ofte er – ikke helt objektiv og har 
desuden meget lidt forstand på badminton. Derfor synes jeg, at det ”ser 
ud som om” at han er en fabelagtig spiller. Mit gæt er dog, at hvis en 
Viktor Axelsen eller Mia Blichfeldt dukkede op til en holdturnering i vores 
badmintonklub, ville min søn nok ikke få et ben til jorden.

Det samme gør sig gældende når vi ser på indkøb. Én ting er den for-
ventning organisationen har til indkøb, men vi skal vurdere indkøbs evne 
til at imødekomme disse forventninger. Det er en proces der har vist 
sig smertefuld i nogle tilfælde, da den – for at være effektiv – skal være 
objektiv og ærlig, selv hvis den viser, at indkøb ikke er i stand til at levere 
og, en gang imellem, ikke engang til eget forventede niveau.

Hvad gør man så? Når man sidder med ansvaret for en indkøbsfunktion, 
som måske ikke helt er i stand til at levere på et forventet niveau? Ja, så 
kan man sagtens tage den kortsigtede beslutning, at problemet sikkert 
kan løses ved at booke endnu et kursus i forhandling eller tage endnu en 
runde træning i Category Management. 

Nikolaj Josiassen, nj.om@cbs.dk

Får jeg nok værdi ud af min 
indkøbsafdeling?
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Hvad er ”Capability Building”?
Når man har arbejdet længe med Capability Building, ved man at man 
nærmest på ugebasis bliver kontaktet med spørgsmålet: ”Er det ikke jer, 
der kører kurser?”. Og jo, det er det – også. Men det er vigtigt at forstå 
forskellen på Capability Building og Competency Building. Det sidste er 
netop at udvikle individuelle kompetencer. Det være sig gennem træning 
og udvikling af nuværende og kommende medarbejdere. 

Capability Building starter lidt bredere og beskriver organisationens evne 
til – nu og fremad – at være i stand til at levere i forhold til, hvad der 
forventes i organisationen. Specifikt kigger vi på den balance der skal 
være mellem evner hos vores medarbejdere – både ledere og ikke-ledere, 
processer og vores systemer. Herudover kigger vi på den kultur, vi har 
og vil have i organisationen, og så tilsikrer vi, at de forskellige elementer 
giver indkøb mulighed for at kunne levere den efterspurgte værdi i forhold 
til den fastlagte value proposition og ultimativt firmaets strategiske mål 
(Fig. 1).

Figur 1 – Capability Building framework viser sammenhængen mellem værd-

iskabelse og kompetencebehov (egen tilvirkning)

En væsentlig del af indkøbs value proposition handler – som allerede 
beskrevet – meget lav-praktisk om de faktiske leverancer, indkøb har. 
Hvor mange aftaler forventes at blive leveret det næste år? Er disse 
enkeltstående og komplekse aftaler eller er de enkle og gentagne? Skal 
de understøtte store kapitalintense investeringer, eller er de en del af den 
kontinuerlige leverance af driftsmidler til produktionen?

Ved at se på disse forventninger, kan man afklare hvilken type indkøb 
man bør have – Hvordan indkøbet bør indrettes, styres og ikke mindst, 
hvilke kompetencer der kræves for at kunne løse de foreliggende opgaver. 
I teorien kalder vi det indkøbets ”modenhed”, hvilket reelt blot er en 
analyse af, hvor avanceret indkøbet i en given virksomhed bør være. Er 
det blot nødvendigt med et operationelt indkøb, der sørger for, at der er 
kontrakter og håndterer de enkelte indkøb direkte, eller er der brug for et 
højt specialiseret indkøb, der kan styre leverandørintegrationsprogram-
mer, køre kategoriudvikling og omfattende should cost-analyser?

Behovet kan sjældent ses så sort/hvidt, men er oftest mere drevet af 
enkelt-kategorier, hvorfor en differentieret tilgang er optimal. Vi har typisk 
en del kategorier, der kan håndteres operationelt og med relativt få kom-
petencer, simple processer og effektive systemer. Derudover har de fleste 
virksomheder et par kategorier, hvor kompleksiteten med rette tilsiger, at 
man skal bruge specialkompetencer, mere omfattende processer og en 
stærk systemunderstøttelse, der sørger for at skabe netop de tre nævnte 
værdier: Nedbringe risici, øge virksomhedens konkurrencefordele og gøre 
det uden for store omkostninger.

Capability Building processen
Det er netop dette en seriøs Capability Building proces bør afklare; Hvad 
er den strategiske forventning, hvad skal indkøb reelt levere, OG hvordan 
ser indkøbsfunktionen så ud lige nu. Processen er således indrettet, at 
den ikke bare afklarer disse forventninger og giver et billede af ”state of 

the union” i indkøb, men processen vil også give et klart billede af, hvilke 
indsatsområder man vil få mest værdi ud af at fokusere på i den trekant, 
der udgøres af medarbejdere, systemer og processer (fig. 1).

I den trekant er det desuden væsentligt at forstå, at man ikke kan fokus-
ere på ét af de tre emner alene; udvikler man eksempelvis nye processer, 
er det væsentligt at ens systemer kan understøtte disse, og det er tillige 
vigtigt at tilbyde træning i de nye processer. Ellers opnår man ikke den 
effekt man havde håbet. Denne sammenhæng gør sig gældende for alle 
tre områder.

Med ét billede af, hvad vi mener det optimale indkøb bør være, og ét af 
hvor vi reelt og ærligt er i dag, kan man køre den første gap-analyse der 
er en væsentlig del af Capability Building processen (fig. 2). Det er en 
måling af, hvor vi er i dag i forhold til, hvor vi mener vi bør være, i forhold 
til at kunne løse de opgaver, der ligger på den korte bane OG samtidig 
kunne udvikle os til at være den værdiskabende partner for forretningen 
vi gerne vil være på den lange bane. Vi får hermed en prioriteret liste 
over områder man som afdeling bør fokusere på.

Figur 2 – Capability Building processen giver et rammeværktøj til at identifi-

cere værdi og sikre denne (egen tilvirkning)

Når man har styr på, hvor man gerne vil hen, har forstået hvor man bør 
sætte ind og tillige sikret, at de valgte indsatser skaber balance mellem 
de tre Capability Building områder, er det at det bliver relevant at se på 
Competency Bulding – altså træning og uddannelse. Så min første – og 
egentlig væsentligste – pointe er, at et nyt kursus i forhandling kun bør 
udbydes med et klart strategisk og værdigivende mål, udbydes på basis 
af en objektiv vurdering af om denne kompetence mangler og udbydes på 
en måde, så det understøttes af relevante processer og systemer. Kurset 
skal udbydes som en konsekvens af et realiseret behov og ikke som et 
”plaster” baseret på en ”fornemmelse” af, at vi da vist ”mangler noget” 
for at indkøb kan levere lidt mere værdi.

Træning og udvikling af kompetencer
Lad os nu tage udgangspunkt i, at vi har lavet den strategiske afklaring 
og har et klart billede af, at der mangler individuelle kompetencer i den 
nuværende organisation, men vi er lidt usikre på hvilke. Hvad gør vi så?

Jeg plejer at bede ledelsen i indkøb om at glemme alle nuværende titler 
og organisatoriske rammer. Gennem en faciliteret tilgang, afklarer vi i 
stedet, hvilke roller indkøbs medarbejdere skal påtage sig. Det er typisk 
roller som ”forhandler”, ”administrator”, ”juridisk specialist” og ”analytik-
er”. Disse kan så sammensættes på forskellig vis, så de kan passe til de 
titler der er relevante i den pågældende indkøbsafdeling. Dette leder mig 
til min anden pointe; hvordan løsningen ser ud i én organisation, kan ikke 
kopieres. Den passer til den organisation på det tidspunkt, den er lavet og 
vil være så specifik for netop den organisation i det specifikke tidsrum, at 
den kun delvist kan genbruges.
Med det overblik kan man så bryde ”rollerne” ned i relevante kompetenc-
er. Hvilke kompetencer kræver en ”forhandler”? I nogle organisationer 
vil den kræve bløde kompetencer som ”overbevisning” og ”kommunika-
tion” og i andre vil der måske være mere fokus på ”analyse”, ”forhan-
dlingsstrategi” og ”opfølgning”. Der er kompetencer der altid er nød-
vendige i indkøb og så er der kompetencer der er specifikke i forhold til 
branche, firma, marked osv., osv.

6 EFFEKTIVITET NR. 3 2022

LEDELSE, LÆRING, MENNESKER OG FÆLLESSKABER



CFO asks CEO: “What happens if we invest in developing our people and 
then they leave us?”

CEO: “What happens if we don’t, and they stay?”

Når man har samlet et overblik over alle relevante kompetencer – og 
parallelt har fået et billede af afdelingens proces- og systemlandskab – 
kan man lave sin kompetence gap-analyse. Denne er mere specifik end 
den første og ud fra dette overblik er vi i stand til at prioritere. Hvilke 
kompetencer bør vi udvikle nu, for at komme tættere på at blive den 
forretningspartner vi gerne vil være? 

Tager det ikke uendelig lang tid?
Min tredje pointe er, at man bør huske at Capability Building ikke er et 
”quick fix”. Udvikling tager tid, det være sig om man arbejder med kom-
petencer, processer eller systemer. Det er også derfor vigtigt, at man har 
konstrueret en Capability Building proces der er opmærksom. En proces 
hvori det er indbygget at den løbende tager temperaturen på organisa-
tionen og de forventninger der – som I sikkert ved – konstant ændrer sig 
til indkøb, så processen så tidligt som muligt kan fange, hvis der opstår 
et behov for en specifik kompetenceudvikling. I Ørsteds proces opdagede 
vi ret tidligt et behov for at forstå value engineering og var derfor i stand 
til at udvikle et par dygtige analytiske medarbejdere til at påtage sig den 
specifikke kompetence. 

Når man først har kørt processen igennem ét par gange og fået sig et 
overordnet billede af forventninger, kompetencebehov og nuværende 
kompetenceudbud, er det ikke nødvendigt at gøre igen med det samme. 
I stedet skal den omsættes til en mere agil proces, der løbende følger 
op og tilsikrer, at organisationen til hver en tid har de rette kompetencer, 
systemer og processer for at kunne levere til forventningen.

Kan vi træne os til alt?
Det er besnærende at tro, at vi altid kan træne os ud af et kompetence-
gab. Sandheden er, at vi skal være ærlige og objektive nok til at erkende, 
at der engang i mellem er brug for kompetencer, som vi ikke kan udvikle. 
At der er kompetencer, vi bliver nødt til at købe os til. Et indkøb der bliver 
mere modent, kan opleve at få brug for mere strategiske indkøbere. Det 
er ikke nemt at træne. En gap-analyse kan vise, at de ansatte i indkøb er 
rasende dygtige til at håndtere kontrakter, men ikke har det fundamen-
tale købmandskab til at sikre nok værdi til forretningen. Hvad gør man 
så? Min anbefaling er så, at man tænker hele HR-cirklen ind. At man 
tager resultaterne fra sin gap-analyse og sørger for at den kompetence 
kommer i fokus ved nyansættelser. At man vælger kandidater der har det 
med sig. Vi siger typisk, at hårde kompetencer kan trænes, men at man 
skal finde medarbejdere med de rette bløde kompetencer, da disse er 
essentielle – og i mange tilfælde væsentligere – end de såkaldt hårde og 
umiddelbart lettere trænbare kompetencer.
Når vi kigger på kompetencer, er det – som jeg allerede har hintet til – 
organisationens forventning og indkøbets modenhed og ambition, der 
definerer behovet. Behovet er dog som løgringe når man ser på stigende 
modenhed. Inderst er det en kerne af centrale kompetencer omkring

kontrakter og administration der fylder. Når vi så går til et mere modent 
indkøb, forsvinder disse ikke, men der tilføjes flere lag af nye nødvendige 
kompetencer.

Nu kommer så min sidste pointe: Målet med Capability Building er IKKE 
at skabe den mest avancerede organisation med smarte systemer, altom-
fattende processer og højt udviklede kompetencer. Capability Building er 
en optimeringsøvelse. Vi skal designe et tilbud der optimerer indkøb og 
reflekterer det behov der er nu og fremad og ikke en eller anden utopisk 
virkelighed, der typisk bliver meget omkostningstung og – overraskende 
nok – kan risikere at give utilfredse medarbejdere. Højt specialiserede 
medarbejdere, der er udstyret med alt det nyeste i ”gadgets” og som har 
knivskarpe processer, der blot bliver bedt om at levere en banal kontrakt i 
ny og næ udgør en oplagt grobund for frustration.

Hvad er så med til at sikre mest værdi til indkøb?
Capability Building som proces kan utvivlsomt føles overvældende, hvis 
du som leder i en indkøbsfunktion har en fornemmelse af, at netop din 
afdeling ikke helt leverer nok værdi. Hvis det er dig, kører jeg faciliterede 
processer, der gennem en række lettilgængelige værktøjer netop kortlæg-
ger hele denne proces og identificerer indsatser, I selv kan bære videre.

Gennem min artikel har jeg fokuseret på fire pointer:

Første pointe: Vær strategisk i udviklingen af din organisation og 
lad ikke et nyt kursus være et ”plaster”, uden at have undersøgt 
om der nedenunder gemmer sig et brækket ben.

Anden pointe: En Capability Building løsning i én organisation 
er unik for denne på det tidspunkt den laves. Den kan kun svært 
kopieres til andre organisationer, men giver et klart svar på hvad 
der bør fokuseres på og udvikles.

Tredje pointe: Capability Building, hvis gjort rigtigt, tager tid. 
Udviklingen af den mest værdigivende organisation – som jo var 
vores udgangspunkt – kræver en god analyse og at de rette initia-
tiver sættes i gang. Trøsten er dog, at når vi først har etableret et 
overblik, blive processen hurtigere og mere agil fremad.

Fjerde pointe: Capability Building har ikke til opgave at skabe ”den 
ultimative” indkøbsfunktion, men at optimere indkøb i forhold til 
dets value proposition, både på kort og – grundet tredje pointe – 
længere sigt.

Så på spørgsmålet: ”Får jeg nok værdi ud af min afdeling?”, er mit svar, 
at det vil en veldesignet og skræddersyet Capability Building proces, 
hvor du vælger at tage konklusionerne alvorligt, tilsikre. Hvis du følger 
processen, vil du få et billede af, hvad for en værdi du bliver vurderet på 
af forretningen, en afklaring af hvilken værdi du vil levere, hvordan status 
er i din organisation og dens evne til at levere den lovede værdi. Desuden 
får du et prioriteret overblik over hvilke initiativer du bør tage på de 
væsentlige områder: medarbejdere, processer og systemer.

Forfatter: Nikolaj Josiassen

Nikolaj Josiassen, selvstændig, uddannet Cand. Polit., hjælper virksomheder med at udvikle deres organisation og underviser 
i både ledelse og indkøb. Nikolaj har været selvstændig de sidste år og har undervist mange virksomheder i alle dele af ind-
købet og har understøttet virksomheder med at udvikle Capability Building strategier. Før dette arbejdede Nikolaj som Head 
of Capability Building in Procurement hos Ørsted A/S i en længere årrække. Nikolaj er desuden ekstern lektor på CBS, hvor 
han primært underviser SCM og procurement-relaterede fag og fungerer desuden som specialevejleder. Nikolaj er uddannet 
Cand. Polit. og har haft en varieret karriere, der har centreret sig om emner som ledelse, analyse og organisationsudvikling.
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Begejstringen for øget fleksibilitet i arbejdet i 
form af hjemmearbejdspladser, 4 dages arbejds-
uge, eller 3 dages weekender, er ikke til at tage 
fejl af. Nye undersøgelser viser da også, at ho-
vedparten af danske kontor- og videnarbejdere 
forventer mere fleksibilitet og brug af hjemmear-
bejdspladser.

Brug af effektive digitale løsninger og IT er helt afgørende for fleksibilitet 
og hjemmearbejdspladser, og derfor vurderes det, at tilgængeligheden af 
IT-systemer sætter betingelserne for denne arbejdsform. I en europæisk 
sammenhæng anses den digitale transformation som en af nøglerne 
til at forme Europas fremtid, herunder muligheden for hybridarbejde og 
hjemmearbejdspladser. Et centralt spørgsmål er derfor medarbejdernes 
oplevelse og opfattelse, samt indvirkningen på deres arbejdsmiljø/trivsel 
og virksomheders performance og resultater.

På EU’s Digitaliseringsindex, DESI1 ligger Danmark typisk i top-3. Samti-
dig er vi også et af de lande, der har mest erfaring med hjemmearbejde 
fra tiden før pandemien. Derfor vil man kunne forvente, at danskerne vil 
have positiv indstilling til hjemmearbejde og reagere positivt på arbe-
jdsformen. I den anden ende af index’et ligger blandt andet Italien. En 
undersøgelse af arbejdsforhold og erfaringer med hjemmearbejde før 
pandemien (2015) viser, at erfaringerne varierer på tværs af lande. Mens 
Italien kun registrerede 8 % af medarbejdere, der havde erfaring med at 
arbejde hjemmefra før pandemien, var det i Danmark 36 %.

I vores Europæiske undersøgelse af erfaringer med at arbejde hjemmefra 
har vi kigget efter mønstre i europæernes oplevelser. Her kan vi konsta-
tere, at kombinationen af høj placering på EU’s Digitaliseringsindex og 
forhåndserfaring med hjemmearbejdspladser ikke resulterede i en positiv 
opfattelse af hjemmearbejdet, og danskernes trivsel var mest påvirket. 
Danskerne oplevede især hjemmearbejdspladsen mere udfordrende end 
italienerne, og den vigtigste ulempe var relateret til ”hjemmekontor-be-
grænsninger” og den isolation, der fulgte. Det handlede især om den 

1  European Digital Economy and Society Index (DESI)

manglende sociale kontakt med kolleger, hvorimod teknologierne for
italienerne var tilstrækkelige til at holde kontakt med kollegerne. Vores 
analyse viser, at for danskerne er socialisering med kolleger en væsentlig 
faktor for deres arbejdsglæde og engagement. Derfor kan hjemmear-
bejde, der ikke giver mulighed for et højt niveau af socialisering, være 
kritisk. Det er derfor vigtigt at anerkende den sociale del af arbejdet, og 
hvordan det påvirker videndeling og folks motivation og mentale trivsel 
i hybride arbejdssituationer. Teknologier kan hjælpe mod social isola-
tion, men de understøtter kun delvist spontane diskussioner eller socialt 
samvær.

Gennem mere end to år har danske arbejdspladser, private såvel som 
offentlige, gjort sig erfaringer med det hybride arbejde og de forandringer, 
som det medfører. I begyndelsen af COVID-19 pandemien gav arbejdsp-
ladserne typisk lederne ansvaret for selv at finde ud af, ”hvordan man 
gør” og finde lokale løsninger. 

Nu står vi midt i en tid, hvor danske virksomheder har en forventning 
om øget brug af hjemmearbejdspladser, delvist pga. individuelle ønsker, 
men også pga. stigende energipriser. Kombinerer vi det med vores viden 
om hjemmearbejdspladsens udfordringer og en risiko for at påvirke folks 
trivsel, så rejser det en række spørgsmål: Hvilken betydning har det for 
arbejdsfælleskabet?  Og hvad med vores trivsel, innovation og vidensde-
ling? Og hvordan står lederne rustet til det? 

Ledelsesmæssigt står lederne over for en stor forandring: Hvordan bygger 
man bro mellem individuelle behov og virksomhedens behov, og hvordan 
bruger man de nye teknologier? Her er det helt centralt, at arbejdspladser 
har fokus på alle aktører, både medarbejdere og ledere, og at alle får den 
opbakning og støtte, som er nødvendig. 
 Når Europa digitaliseres, og arbejdspladser sandsynligvis vil give folk 
mulighed for hybridarbejde, så viser resultaterne, hvordan nationale 
forhold påvirker udsigterne til nye måder at arbejde på, herunder folks 
trivsel. Derfor er der brug for en bedre forståelse af de nødvendige betin-
gelser for implementering af digitalisering i arbejdet i stor skala på tværs 
af og mellem lande, både for ledere og medarbejdere.

Digitalisering – når fleksibilitet 
kan skabe isolation
Christine Ipsen, chip@dtu.dk og Kathrin Kirchner, kakir@dtu.dk
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Forfatter: Christine Ipsen
Christine Ipsen er lektor ved DTU Management. Hendes forskning fokuserer på bæredygtig ledelse af organisa-
tioner og medarbejdere. Nøgleområder er interventionsforskning, medarbejdertrivsel og ledelse samt implement-
ering af nye arbejdsprocesser og digitalisering. Se også www.dtu.dk, www.linkedin.com/in/christineipsen/

Forfatter: Kathrin Kirchner
Kathrin Kirchner er lektor ved DTU Management. Hendes forskningsinteresser er videnarbejde, virtuelt samarbe-
jde og udfordringerne ved at bruge nye teknologier på arbejdspladsen, som f.eks. kunstig intelligens og algoritm-
isk ledelse, www.linkedin.com/in/kathrinkirchner/

Figur: DESI indexet.
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Nyt værktøj hjælper til at identificere kommer-
cielt værdifulde varenumre ved hjælp af statistisk 
forecasting

Produktlivscyklus gav idé til forecasting
Den internationale transport og logistikvirksomhed DSV har i en årrække 
haft et fast samarbejde med PARC Institute of Manufacturing, Logistics 
and Inventory ved Cardiff University. Med udgangspunkt i en gammel idé 
om at kunne forudsige en optimal lagerbeholdning baseret på et produkts 
livscyklus, arbejdede Mike Wilson, DSV, og medarbejdere og studerende 
ved PARC Institute på forskellige research-projekter for at designe et 
funktionelt beregningsværktøj, som kunne levere brugbare og præcise 
prognoser. Værktøjet fik arbejdstitlen D2ID.

I et studie baseret på varelagerdata fra en af DSVs kunder fandt man, at 
for 69% af en given produktportefølje kunne salget forecastes statis-

tisk med en fejlmargin på mindre end 15%. Med historiske rødder i 
symaskineproduktion afsætter denne virksomhed i dag komponenter og 
services inden for printerudstyr, symaskiner, maskinelt værktøj og online 
karaoke-systemer.
 
D2ID kan i eksemplet give et statistisk forecast på 46,5% af det totale 
antal varenumre. Netop denne del af varenumrene repræsenterer 99,7% 
af salget (for det seneste halve år på beregningstidspunktet). D2ID giver 
samtidig virksomhedens indkøbsafdeling mulighed for hurtigt at iden-
tificere de varenumre, hvor salget ikke kan forecastes statistisk, i dette 
tilfælde 53,3% af varenumrene, som altså repræsenterer mindre end 
0,3% af salget.

Da beregningsværktøjet kan afsløre en fremtidig mere optimal lagerbe-
holdning og salgsværdi fordelt på varenumre, vil det give virksomheder 
mulighed for at fokusere effektivt på de mest kommercielt værdifulde 
produkter.

Mike Wilson, christina.laugesen@dsv.com

Fejlprocent i forecast over seks måneder ved anvendelse af et markedsledende og sammenligneligt forecasting-værktøj

Effektive lagerprognoser 
giver reduceret varelager og 
besparelser

10 EFFEKTIVITET NR. 3 2022

LEDELSE, LÆRING, MENNESKER OG FÆLLESSKABER

mailto:christina.laugesen%40dsv.com?subject=


Tabel over resultater efter en periode på et halvt år

Forfatter: Mike Wilson

Professor Mike Wilson, Executive Vice President Logistics Manufacturing Services, Executive Vice President Latin 
America, DSV og Honorary Visiting Professor at Cardiff Business School. 
Pr. Mike Wilson var inspirationen bag PARC Institute of Manufacturing, Logistics and Inventory Research Centre 
ved Cardiff University, hvor han har udviklet flere forskningsprogrammer inden for supply chain og fremstillingsvirk-
somhed. Mike Wilson er uddannet ingeniør og startede sin karriere inden for traditionel metal- og plastikfremstilling 
og i elektronik-industrien. Senere fokuserede han på driftsledelse og distribution, og Mike arbejder i dag for DSV 
med globalt ansvar for Logistics Manufacturing Services og for kontraktlogistik i Latinamerika. Mike har en bachelor 
i Industrial Engineering og en MBA, begge fra Cardiff University, hvor han i oktober 2018 blev tildelt titlen Honorary 
Visiting Professor at Cardiff Business School. https://www.cardiff.ac.uk/people/view/560209-wilson-mike

Kvalitet i DSVs rådgivning skærpes
Da kandidatstuderende fra PARC Institute i samarbejde med DSV-med- 
arbejdere brugte D2ID-modellen til at forecaste ovennævnte kundes 
fremtidige optimale lagerbeholdning, valgte virksomheden at forlænge 
sin rådgivningsaftale med DSV. Graden af nøjagtighed i prognosticerin-
gen forbedres fortsat, men man har allerede i nogen tid været klar over 
det høje kvalitetsniveau, da prognoserne i studiet har været matchet op 
mod resultater fra et markedsledende modelleringsværktøj. Her har D2ID 
vist sig som det mest pålidelige værktøj til prognosticering.

På nuværende tidspunkt foretager DSV reduktioner i sin kundes lager-
beholdning baseret på den nye beregningsmetode og man forventer 
yderligere besparelser i form af reduceret tidsforbrug. DSVs forecasting 

af lagerbeholdninger generelt forventes at blive mere præcis og mindre 
tidskrævende, i takt med at Mike Wilson og hans DSV-team vil kommer-
cialisere brugen af D2ID og udvikle værktøjets brugervenlighed. I mel-
lemtiden samarbejder DSV med flere kandidatstuderende for at kunne 
operere D2ID på en større skala.

Referencer
Om PARC Institute: https://www.cardiff.ac.uk/parc-institute-manufactur-
ing-logistics-inventory
Om DSVs engagement i PARC Institute: https://www.cardiff.ac.uk/
parc-institute-manufacturing-logistics-inventory/about-us/history
Om DSV: https://www.dsv.com/en/about-dsv
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Marin Jovanovic, mjo.om@cbs.dk

Building on the case of TradeLens, the article un-
packs platform ecosystem value drivers, namely 
the digitalization of workflows and the ecosystem 
leverage, as well as three platform ecosystem 
governance mechanisms – strategic, technology, 
and interoperability governance as key factors 
affecting industry-wide adoption of a block-
chain-based platform ecosystem. 

The Platform Ecosystem Revolution in the Maritime Industry
The shipping industry has traditionally relied on the physical movement of 
large amounts of paper documentation, which opens up the possibility of 
delays, human error, and fraud. For example, some estimates show that 
the yearly cost of maritime fraud amounts to $600 billion. In addition, 
information in the shipping industry is disseminated across a multitude of 
disparate actors. Almost every global supply chain actor, such as ports, 
freight forwarders, terminal operators, and customs offices, has a legacy 
system that uses different formats (e.g., EDI, fax, e-mail) to exchange 
documents following the physical shipment 1). Because more than 30 
organizations can be sharing data or documents in a single shipment 2), 
they produce large amounts of data in diverse formats. The resulting 
complexity presents a challenge for inter-firm coordination, creates op-
erational delays, and involves high costs, as the processing of accompa-
nying trade documentation can be even more expensive than moving an 
actual shipment. Even though information covering each aspect of the 
shipment journey typically already exists in a digital format, it is typically 
stored in each organization’s local legacy system 2). This culminates in a 
fragmented and limited exchange of information, resulting in uncertainty 
about lead times. Moreover, global supply chain participants have no 
incentives or mechanisms for sharing their proprietary digital information, 
mainly because much of the data is commercially sensitive, and the data 
leakage could affect market prices or result in illegal activities.
 
To address these issues, both practitioners and scholars propose estab-
lishing an industrial digital platform between various actors in global 
supply chains 3). An industrial digital platform conceptually represents a 
way to aid collaboration, decrease transaction costs, create transparency, 
improve security, decrease the number of inspections through enhanced 
data quality and ultimately create value for all actors involved. Industrial 
platform sponsors gradually open up their platforms to a specific set of 

complementors, such as technology providers or traditional intermediar-
ies, in order to develop more advanced platform services. This creates 
opportunities for higher value creation and capture through an ecosys-
tems approach 4). Therefore, Jovanovic et al. (2022) 3) defined a platform 
ecosystem as “an evolving meta-organizational form characterized by 
enabling platform architecture, supported by a set of platform govern-
ance mechanisms necessary to cooperate, coordinate and integrate a 
diverse set of organizations, actors, activities, and interfaces, resulting in 
an increased platform value for customers through customized platform 
services”.

Blockchain-based Platform Ecosystems
Actors in global supply chains are reluctant to share any sensitive 
information, especially through technology suggested by a platform 
sponsor that is a rival. For instance, due to high data security concerns, 
a centralized database may not be best suited for building an industrial 
digital platform in the shipping industry. Even though an industrial digital 
platform with a centralized solution with high-level encryption could 
potentially provide acceptable security, it would also raise concerns about 
who controls the shared data (e.g., platform sponsor) 2).

A blockchain-based platform ecosystem uses the platform architec-
ture with a distributed ledger system, which maintains the records (or 
transactions) in a chain of blocks 5). A distributed architecture guarantees 
security, transparency, and control among transaction partners, allowing 
ecosystem participants to transfer digital assets or business-relevant 
information across firm boundaries through a shared, tamper-proof 
distributed ledger 6,7). Therefore, blockchain features address the trust 
issue in the industry by moving some of the complexity-related issues 
from the organizational to the technical level 8). In other words, instead of 
entrusting a platform sponsor with potentially sensitive data, blockchain 
features offer a technical solution for handling the distribution and integ-
rity of shared data. Moreover, scholars suggest that blockchain platform 
architecture can reduce costs associated with supply chain transactions 
by decreasing information and search costs as well as expenditure on 
post-contractual control 9). Therefore, an immutable ledger permits auto-
mated actions and performance tracking among contractual partners 10). 
Finally, scholars also suggest that data integrity and reliability, enabled by 
the blockchain, can better detect opportunism while reducing monitoring 
costs 11).

Unpacking challenges of  
managing a blockchain-based 
platform ecosystem for industry
-wide adoption
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The case of TradeLens
The proliferation of blockchain-based platform ecosystems in recent years 
has prompted scholars across various disciplines to explore the conditions 
leading to their successful deployment. However, developing a block-
chain-based platform ecosystem creates various challenges for the plat-
form sponsor that may influence industry-wide adoption and, ultimately, 
the platform’s success.

The study by Jovanovic et al. (2022) 12) follows the development of 
TradeLens, a leading global shipping platform ecosystem underpinned 
by blockchain technology. The study examines the factors affecting 
industry-wide adoption among global supply chain actors by unpacking 
platform value drivers and platform governance mechanisms identified 
at TradeLens. The study reveals that the platform value hinges on the 
digitalization of workflows and the ecosystem leverage, the platform 
governance includes strategic (off-chain), technology (on-chain), and inter-
operability (on- and off-chain) governance — as mechanisms for effectively 
managing a blockchain-based platform ecosystem.

Implications for research and practice 
The study unpacks the most important factors in managing a block-
chain-based platform ecosystem in the shipping industry. The study ex-
tends, in several ways, the literature on platform ecosystems supported 

by blockchain technology in the context of global supply chains and the 
platform literature more broadly.

While blockchain-based platform ecosystems serve as a promising ve-
hicle for digital transformation in data-sensitive industries, the potential 
value of a blockchain-based platform ecosystem that will legitimize 
industry-wide adoption needs to be clearly conceptualized and com-
municated. The study shows that platform value is affected by both 
blockchain-based and platform ecosystem features. In particular, the 
digitalization of workflows has unlocked organizational and cross-organi-
zational data silos (e.g., data islands) and allowed for efficient end-to-end 
collaboration across the entire global supply chain. However, the value 
generated and prioritized may differ depending on the actor’s type and 
role in the ecosystem (e.g., authorities, ports, ocean carriers). Addition-
ally, the data layer allowed for the creation of a marketplace that can be 
opened to specialized complementors to develop innovative solutions 
that expand the platform ecosystem value. High task-oriented interde-
pendence among the global supply chain actors creates strong network 
effects, making crossing the chasm to industry-wide adoption critical for 

the long-term success of a platform ecosystem.

The study unpacks a set of key governance mecha-
nisms for a blockchain-based platform ecosystem – 
strategic, technology, and interoperability govern-
ance. More specifically, due to the complex interplay 
between the blockchain-related governance and 
inter-organizational governance features, our study 
makes a distinction between on-chain and off-chain 
governance. 

Strategic ecosystem governance safeguards platform 
ecosystem members from potential opportunistic 
behavior by other members or the platform sponsor. 
Studies have shown that platform sponsors use 
signaling to establish the role of a trusted inter-

mediary or a trusted platform sponsor. This is particularly important for 
the industry-wide adoption of a blockchain-based platform ecosystem 
that connects “frenemy” actors. In this study, we show that establishing 
a neutral position of a platform sponsor positively affects industry-wide 
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See more at: Jovanovic, M., Kostic, N., Sebastian, I. M., & Sedej, T. 
(2022). Managing a blockchain-based platform ecosystem for indus-
try-wide adoption: The case of TradeLens. Technological Forecasting and 
Social Change, 184, 121981. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121981
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adoption, similar to standard-setting organizations and open-source com-
munities. In our study, establishing an advisory board assured potential 
adopters that decisions on operations and future development of the plat-
form ecosystem will be governed by a broader ecosystem. The study also 
contributes to the literature on participation architecture by highlighting 
the challenge of setting the right level of advisory board decentralization. 
This study finds that the platform sponsor must proactively work on the 
platform regulation and create bylaws for paperless trade because current 
laws and regulations do not adequately address the legal framework for 
digital and, especially, blockchain-based trade. 

This research contributes to the emerging literature on interoperability 
governance by underscoring both interoperability with different legacy 
systems and competing platforms as vehicles to increase the perceived 
usability of the platform but also to decrease the risk of platform lock-in 
and platform-specific investments. Therefore, the study also highlights 
the importance of digital standards to strengthen blockchain-based 
platform adoption.

The study provides a perspective on technology ecosystem governance 
in the context of a blockchain-based platform ecosystem. In particular, 
this research has demonstrated that design choices of the blockchain 
platform architecture have important implications for governance and 
platform adoption. More specifically, the study provides evidence on 

emerging models to balance data access and permission management. 
Our research also provides a rare example of smart contract application in 
the context of the global supply chain.

Despite limitations to generalizability based on a single case, insights 
from this study provide valuable information for firms in other industries, 
which are developing or exploring blockchain-based platform ecosystems. 
Platform sponsors should carefully consider proposed design decisions 
when building a blockchain-based platform because these decisions 
will determine the platform characteristics (e.g., security, transparen-
cy) and influence the adoption decisions of other actors in the industry. 
Demonstrating value and building an appropriate governance structure 
help align the interests of various actors and promote the diffusion of 
an industry-wide blockchain-based platform ecosystem, irrespective of 
the particular industry. In addition, establishing a collaborative structure 
such as TradeLens’s customer advisory board can ensure the collective 
participation of representative members of heterogeneous groups, further 
increasing the likelihood of industry-wide platform adoption. Finally, 
ensuring the interoperability of a blockchain-based platform with legacy 
systems, as well as with other (potentially competing) blockchain-based 
platforms, can lead to increased efficiency and lower risk, which can 
incentivize a greater number of global supply chain actors to adopt a 
particular platform.
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Digitale læringsteknologier:  
Test af Video, Virtual Reality,  
Augmented Reality og Assisted  
Reality til oplæring

Hvordan oplærer I medarbejdere i jeres organisa-
tion? Måske benytter I jer af sidemandsoplæring 
som mange andre organisationer. Det er på 
mange måder en effektiv oplæringsform. Men 
sidemandsoplæring har også sine begrænsninger. 
Man er afhængig af, at bestemte kolleger er på 
arbejde på samme tid. I perioder med mangel på 
arbejdskraft, kan det sænke produktiviteten, når 
kolleger skal finde tiden til at lære fra sig, frem for 
at fokusere på at udføre deres eget arbejde. Her 
kan digitale instruktioner skabe fleksibilitet ved at 
gøre den enkelte medarbejder mere selvhjulpen. 

Nogle mener, at digital læring er mindre effektiv end traditionel side-
mandsoplæring. En række videnskabelige undersøgelse bakker den hold-
ning op i større eller mindre grad. Fx kunne testpersonerne i et MADE 
forskningsprojekt hos Grundfos i 2020 udføre en ny opgave med kun 0,67 
fejl i gennemsnit efter sidemandsoplæring, sammenlignet med 1,3 fejl 
efter videotræning og 3,75 fejl efter træning i Virtual Reality.

Men hvad gør vi, når fysisk oplæring ikke er mulig? Når kollegaen, som 
skulle oplære dig, er blevet syg den dag. Når en pandemi pludselig 
bryder ud, og alle skal arbejde hjemme. Eller hvis kollegaen med den 
særlige viden og kompetencer befinder sig i udlandet. I de situationer kan 
vi undgå nedetid i oplæringen, når den foregår digitalt.

Digital læring sikrer desuden transparens og ensartethed, når alle medar-
bejdere modtager den samme digitale instruks. Og digital læring frigiver 
arbejdskraft, når læremesteren er en maskine fremfor en medarbejder. 

Så der er et stort potentiale i at digitalisere sidemandsoplæring. I denne 
artikel vil jeg præsentere et MADE forskningsprojekt på VIA University 
College. Her testede vi fire læringsteknologier med 48 studerende og un-
dervisere fra VIA’s tekniske uddannelser. Det gjorde vi for at undersøge, 
hvordan vi gør bedst brug af læringsteknologierne til digital oplæring.

De 48 testpersoner fik til opgave at starte en FESTO fabrik op inden for 
25 minutter alene vha. en digital instruks. Ingen af dem havde prøvet at 
gøre det før. Fire grupper á 12 testpersoner afprøvede hver en af de fire 
læringsteknologier.

De fik en kort introduktion til den pågældende læringsteknologi, inden de 
påbegyndte deres oplæring. Vi filmede oplæringen og noterede hvor lang 
tid, det tog dem at løse opgaven, og om det lykkedes inden for tidsram-
men. Vi bemærkede også, hvordan de interagerede med læringsteknol-
ogien og minifabrikken, og hvilke typer fejl, de kom til at lave. Til sidst 
stillede vi dem et kontrolspørgsmål, for at vurdere deres forståelse af 
opgaven.

FESTO fabrikken på VIA University College blev brugt som use case i 
eksperimentet

Videotræning havde størst effekt 
Lad os først se på anvendelse af video som læringsteknologi. Testperson-
erne scannede en QR kode med deres egen mobiltelefon, som gav dem 
adgang til 21 ultrakorte videofilm, der hver viste et trin i opgaveløsningen.

7 ud af de 12 testpersoner løste opgaven fejlfrit på mellem 13 og 25 
minutter. 2 testpersoner blev stoppet pga. tiden, og 3 testpersoner gav 
op før tiden var gået. 11 af testpersonerne besvarede kontrolspørgsmålet 
korrekt. 
Måske kan man undre sig over, at ikke alle testpersoner kunne løse op-
gaven. For det første er det en ret kompleks opgave, som de færreste vil 
kunne klare i første forsøg. Dernæst arbejder testpersonerne under tid-
spres i vores test. Det er også en stressfaktor for de fleste at blive filmet 
af en fremmed person, mens de løser opgaven. Så der er nogle faktorer i 
vores eksperiment, som kan influere negativt på testpersoner- 
nes præstationsevne. De gør sig gældende i alle fire tests, så ha’ gerne 
det in mente, når jeg præsenterer vores testresultater.

De testpersoner, som lykkedes med opgaven i videotesten, gjorde det i 
høj grad, fordi de havde nemt ved at gense videoerne, når de kom i tvivl, 
og på den måde kunne de selv klare deres egne udfordringer. 

Blandt dem, som ikke lykkedes med opgaven, optrådte b.la. disse fejl: 
De kom til at trække i en nødstopsknap, og nogle overså enkelte af 
minifabrikkens paneler og fik dermed ikke trykket på de rigtige knapper. 
Andre trykkede for blidt på panelerne, så knapperne ikke blev aktiveret, 
og nogle gik i stå, fordi de ikke forstod enkelte ord i instruksen. Disse fejl 
kan vi afbøde ved at optimere selve instruksen, fx ved at nævne, at man 
ikke skal trække i nødstopsknappen. 

Camilla Nellemann, cnellemann@made.dk
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Udfordringer, som vedrører selve læringsteknologien, er sværere at gøre 
noget ved. Fx var det en tidsrøver at scrolle op og ned på platformen for 
at gense videoerne. Flere gange måtte testpersonerne også lægge deres 
mobil fra sig for at udføre et trin, der krævede begge hænder. 

På billedet ses en testperson, der har lagt sin mobiltelefon ovenpå sin 
sko, mens han udfører et trin med begge hænder

Interaktivitet er afgørende i VR træning
Andre 12 af de 48 testpersoner testede Virtual Reality, forkortet som VR. 
Testpersonerne brugte 10 minutter på at gå rundt om en digital tvilling 
af minifabrikken i VR, og derinde kunne de se og læse, hvordan man 
starter minifabrikken op. Bagefter fik de adgang til videoerne via QR kode 
på deres mobiltelefon og havde dem som hjælp, mens de startede den 
fysiske minifabrik op.

<

Testpersonen prøver kræfter med Virtual Reality 

Ligesom i forsøget med video var der 7 af de 12 testpersoner, som gen-
nemførte opgaven, men de gjorde det lidt langsommere, nemlig på 15 til 
25 minutter. 4 testpersoner blev stoppet af tiden, mens en enkelt selv 
gav op, inden tiden var gået. 9 ud af de 12 testpersoner svarede korrekt 
på kontrolspørgsmålet.

Eftersom testpersonerne først fik træning i VR og derefter videotræning, 
var det naturligt at tro, at denne gruppe ville klare sig bedre end gruppen, 
som kun fik videotræning, men det viste sig ikke at være tilfældet. År-
sagen kan være kognitive overload. Det er et veldokumenteret fænomen 
inden for VR træning, som betyder, at den teknologiske kompleksitet ved 
at navigere i VR tærer på testpersonens kognitive kapacitet og ef- 
terlader mindre overskud til at lære nyt. 8 af de 12 testpersoner oplevede 
ubehag i stil med transportsyge, der også er et velkendt fænomen i VR 
træning. Men den væsentligste årsag til vores testresultat er formentlig, 
at VR træningsmiljøet var passivt. Ligesom al anden undervisning skal 
VR træning være interaktiv for at føre til en god indlæring. Ellers er der 
blot tale om formidling.

Et interaktivt træningsmiljø i VR er dog så kompliceret, at det typisk skal 
udvikles af en ekstern konsulent, og det er kostbart. Det havde vi ikke 
mulighed for i dette eksperiment, og vi ved, at de færreste organi- 
sationer kan investere store beløb i et træningsmiljø. Derfor syntes vi, 
det var interessant at undersøge udbyttet af en VR træning med statiske 
elementer, som de fleste kan udvikle selv. Men det viste sig ikke at være 
umagen værd at skabe et passivt træningsmiljø i VR. 

Fjernsupport i RealWear tager tid og hæmmer selvstændighed i 
opgaveløsningen
Den næste teknologi, jeg vil introducere, er RealWear. RealWear tilhører 
kategorien Assisted Reality. Det er en form for pandebånd med en mikro-
fon og en skærm påmonteret. Skærmen minder om en tablet, og man 
navigerer i den ved at udtale bestemte kommandoer. På skærmen kunne 
testpersonerne se en manual med tekst og fotos til at starte minifabrik-
ken op. De kunne også navigere hen til programmet Teams og kalde op 
til en ekspert for at få hjælp til opgaveløsningen. Tre af de 12 testpersoner 
gennemførte opgaven på mellem 17 og 20 minutter. Syv testpersoner 
blev stoppet af tiden, mens to gav op før tiden var gået. 10 testpersoner 
besvarede kontrolspørgsmålet korrekt. 

RealWear er et headset med en lille skærm påmonteret, hvor testperso-
nen kan bladre i manualen vha. stemmestyring og kalde op til en ekspert 
efter behov 
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Årsagen til, at kun 3 testpersoner klarede opgaven, skyldes bl.a., at de 
andre testpersoner brugte meget tid på at kalde op til eksperten, når de 
stødte på en udfordring. I de øvrige forsøg så vi, at testpersonerne eks-
perimenterede sig frem til løsninger, men i RealWear, hvor muligheden 
for at få hjælp fra en ekspert var til stede, valgte de oftest at gøre brug 
af den mulighed frem for at prøve selv. Dermed gik et læringspotentiale 
tabt, da den bedste læring formentlig opstår, når man ramler ind i et 
problem og selvstændigt løser det. Af den årsag egner RealWear sig 
formentlig bedre til fjernsupport end til fjernundervisning.

Når testpersonerne kaldte op til eksperten, kunne eksperten se det 
samme, som testpersonen så, men i et enkelt tilfælde forhindrede 
genskin fra en loftslampe eksperten i at se minifabrikken. I andre tilfælde 
kunne testpersonen have svært ved at fokusere skærmbilledet på det 
sted på minifabrikken, som eksperten havde brug for at se for at kunne 
hjælpe.

En ergonomisk udfordring ved RealWear var, at testpersonerne brugte 
den ene hånd til at holde skærmen inde i synsfeltet. Af den grund ople-
vede de ikke RealWear som en 100% håndfri løsning, hvilket ellers skulle 
være en af RealWear’s fordele. 

På den positive side var RealWear nem for testpersonerne at styre med 
deres stemme, og hjælpen fra en ekspert kom til sin ret, da der opstod 
en teknisk fejl på minifabrikken, som var uden for testpersonens kontrol.

Med en Hololens er begge hænder fri til opgaveløsningen
Den sidste teknologi, jeg vil introducere, er HoloLens. Det er en brille, 
hvor man gennem brillens glas får adgang til et digitalt lag, der lægger 
sig oven på virkeligheden, dvs. Augmented Reality forkortet som AR. 
Man kan også lægge dokumenter og videofilm ind i en HoloLens.

Et håndfrit medie som en Hololens er særligt velegnet til oplæring i brug 
af industrielt udstyr, hvor man ofte skal bruge begge hænder

2 af de 12 testpersoner gennemførte opgaven på mellem 16 og 19 minut-
ter. 9 testpersoner blev standset af tiden, mens 1 testperson gav op, 
inden tiden var gået. 9 ud af de 12 testpersoner besvarede kontrolspørgs- 
målet korrekt. En primær årsag til, at så få gennemførte opgaven, var, 
at det var tidskrævende for dem at navigere i HoloLens vha. en særlig 
bevægelse kaldet ”pinch”, hvor man klemmer pegefinger og tommeltot 
sammen inden for synsfeltet for at gå frem og tilbage i HoloLens’ens 
manual. Til sammenligning var det nemt for gruppen, der testede video, 
at gense de forskellige videoer.

Ved HoloLens’en skal man være opmærksom på, at funktionaliteten 
afhænger af, hvilken software man benytter. Vi benyttede en type soft-
ware, hvor man navigerer ved hjælp af pinch-bevægelsen. Andre typer 
software understøtter fx eyetracking og giver også mulighed for, at man 
via HoloLens’en kan kalde op til en ekspert og få fjernsupport.

Testpersonerne fandt Hololens’en digitale elementer intuitive og lettere 
at forstå end fx de Power Point slides, som vi også havde udstyret Holo-
Lens’en med i vores test. De syntes også, at HoloLens’en var behagelig 
at have på, og det var en fordel at have hænderne fri under opgaveløs-
ningen. 

18 EFFEKTIVITET NR. 3 2022

LEDELSE, LÆRING, MENNESKER OG FÆLLESSKABER



I denne oversigt har vi opsummeret fordele og ulemper ved de forskellige 
læringsteknologier og givet vores anbefaling til, hvordan læringsteknolo-
gierne bedst anvendes.

Oversigt med fordele og ulemper ved de forskellige læringsteknologier og 
anbefalinger til deres anvendelse

De primære fordele ved video er, at man nemt kan optage videoerne, og 
det er nemt at afspille dem. Det kan dog være en ulempe at skulle holde 
mobilen og samtidig udføre en praktisk opgave. Notifikationer på mobilen 
kan også forstyrre læringsprocessen. Video er velegnet, når arbejdssitua-
tionen tillader brug af mobil eller tablet. Videoer fungerer bedst, når de er 
ultrakorte og kun viser ét trin ad gangen.

Med Virtual Reality kan man oplære medarbejdere, selv om de ikke har 
adgang til det fysiske anlæg eller arbejdsstationen. En anden fordel er, 
at det er risikofrit at fejle i VR. Til gengæld er det kostbart at få udviklet 
og vedligeholdt et interaktivt VR træningsmiljø hos en ekstern konsulent. 
Udover prisen for udstyr og for at få udviklet indhold skal der også lægges 
en investering i at lære at blive fortrolig med den nye teknologi. VR er 
velegnet, når mange medarbejdere skal oplæres i en opgave, som ikke 
ændrer sig over tid.

I RealWear er det forholdsvist nemt selv at udvikle og vedligeholde 
indhold. Det er også nemt at navigere i RealWear med stemmestyring. 
Det er smart, at man gennem RealWear kan kalde op til en ekspert, men 
den hjælpefunktion kan mindske initiativ og selvstændighed i opgaveløs-
ningen. Skærmen er lille, så det kan være svært at se manualen skarpt, 
medmindre man bruger sin ene hånd til at justere skærmens placering. 
Ligesom med VR skal der lægges en investering i at lære at blive fortro- 
lig med den nye teknologi.

Med HoloLens’en er det også nemt selv at udvikle og vedligeholde ind-
holdet. Den er behagelig at have på, og de digitale elementer er nemme 
at forstå for medarbejderen, der skal oplæres. En HoloLens er velegnet til 
opgaver, der kræver, at begge hænder er fri. Det er værd at bemærke, at 

en HoloLens skifter funktionalitet alt efter hvilken type software, man 
vælger at benytte. Der skal investeres i at lære at blive fortrolig med den 
nye teknologi. 

Kan digitale læringsteknologier erstatte sidemandsoplæring? 
Vores eksperiment viser, at de digitale værktøjer kan erstatte visse 
former for sidemandsoplæring med deres styrker og svagheder in mente. 
Hard skills fx i form af at lære at betjene industrielt udstyr ud fra en fast 
metode er oplagt at digitalisere. Opgaver, der involverer mesterlærerens 
”tavse viden” er sværere at digitalisere. Således kan vi ikke forvente, at 
digitale læringsteknologier helt kan erstatte mesterlærerens oplæring, 
men de kan varetage dele af oplæringen og dermed frigive tid og res-
sourcer hos læremesteren, som kan bruges på andre arbejdsopgaver.

Det er afgørende at oplære medarbejderen grundigt i brugen af læring-
steknologien på forhånd, så medarbejderen kan fokusere på den faglige 
oplæring. Når effektiviseringspotentialet ved at digitalisere sidemand-
soplæring skal vurderes, er det relevant at medregne tid og ressourcer til 
oplæring i selve læringsteknologierne.

MADE Teknologi Matrix
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Forfatter: Camilla Nellemann

Camilla Nellemann er chefkonsulent hos MADE, Danmarks produktionsklynge. Her er hun ansvarlig for 
klyngens uddannelsesindsats, MADE Learning Factory. Camilla er ph.d. fra Rikkyo Universitet i Japan, cand.
merc. fra Copenhagen Business School, sprogofficer fra Forsvarsakademiet og IPMA ©-certificeret pro-
jektleder. Hun har en baggrund som postdoc-forsker på Copenhagen Business School, Eksport Attaché på 
Danmarks ambassade i Moskva for Udenrigsministeriet, Sales Trader hos Saxo Bank og udstationeret som 
sprogofficer i Kirgisistan og Afghanistan for Forsvaret.

Sådan digitaliserer du sidemandsoplæring:
1)  Identificér en konkret oplæring i din virksomhed, der i dag gennemføres som sidemandsoplæring
2)  Beskriv oplæringen trin for trin
3)  Afprøv din beskrivelse på en kollega uden kendskab til opgaven
4) Bemærk, hvor kollegaen evt., har udfordringer og optimér din beskrivelse
5)  Brug MADE’s oversigt til at vurdere, hvilken læringsteknologi, der er velegnet til at digitalisere oplæringen, og hvordan du bedst udformer 

læringsindholdet. 
6)  Udform indholdet til læringsteknologien, evt. i samarbejde med ekstern leverandør.
7)  Afprøv den digitale oplæring på en kollega uden kendskab til opgaven. 
8)  Bemærk, hvor kollegaen evt., har udfordringer og optimer den digitale oplæring, inden den implementeres.

MADE Learning Factory
MADE Learning Factory er en del af forskningsplatformen MADE FAST, som bl.a. arbejder mod at skabe en bæredygtig og agil arbejdsstyrke.
I MADE Learning Factory udvikler vi fleksible læringsforløb for ingeniører, teknikere og produktionsmedarbejdere.
Indsatsen er forankret på hhv. Professionshøjskolen UCN i Aalborg (UCN) , VIA University College i Horsens (VIA) og Københavns Erh-
vervsakademi i København (KEA). 
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ZILLION - et freelance Power House 
I USA arbejder 1/3 af alle akademikere freelance, og tendensen breder sig også i Europa. Men hvorfor 
udskifte en god fast hyre og en succesfuld karriere i et af Danmarks førende konsulenthuse med at 
skabe et økosystem, hvor alle konsulenter arbejder freelance? Hvordan sikres den overordnede styring 
i konsulentteamet? Hvordan sikres, at de nødvendige kompetencer er til stede? Og hvad er egentlig 
de reelle fordele ved ZILLION Consulting Groups måde at arbejde på i forhold til de etablerede konsu- 
lenthuses organisering? 

 
Lars Lean, lars@larslean.dk 

 
 

Det har jeg spurgt Martin Lynge CEO og Thomas Thorsted, Senior Part- 
ner fra ZILLION om. De har begge en baggrund i traditionelle konsulent- 
huse. 

 

 
Martin Lynge til ZILLION fællesmøde 

 
 

Den enkelte ZILLION konsulent skaber sig selv 
Du bliver nærmest blæst omkuld, for Martin Lynge, som oprindelig 
fik ideen til ZILLION Consulting Group, er uhyre entusiastisk, når han 
fortæller om baggrunden og argumenterer stærkt for de bærende 
ZILLION principper. Martin forklarer: ”Jeg var I Los Angeles hos Mærsk 

på et tidspunkt, og jeg mener, at det var 35 % af alle akademikere, der 
arbejdede freelance. Det er en helt almindelig måde at arbejde på i USA. 
Også i Tyskland er der et eksempel på en succesfuld virksomhed, som på 
mange måder minder om ZILLION, hvor man kobler det at stå sammen 
med det at være selvstændig. Vi ser det med VOLT, og vi ser det også 
med frisørsaloner, det er utroligt mange steder. Forestil dig, at VOLT 
bude skulle køre rundt i alt slags vejr til en fast hyre. Du ville jo aldrig få 
unge mennesker til at køre rundt på fast løn i regnvejr. Netop det, at det 

er baseret på selvstændighed, og at de får betaling per tur, så ”buser” 

de jo simpelthen rundt i al slags vejr. Og det er jo det der mentale, der 
i virkeligheden er interessant, at man går fra at gøre tingene på en eller 
anden måde for at man skal være i compliance på fast løn til at man gør 
tingene på en ny måde. Så det at få lokalt ejerskab hos den enkelte og 
samtidig være del af noget større, det er for mig fremtidens organisation. 
Det er total delegering til alle mand. På et tidspunkt trængte jeg selv til, 
at der skulle ske noget nyt, og jeg havde længe haft tanken om at blive 
selvstændig. Der gik ikke lang tid, før jeg tog fat i Benjamin (Benjamin 
Bertelsen, red.), og han havde fuldstændig samme følelse i maven. De- 
refter gik der ikke mere end en måned, så var vi over 10 konsulenter. Nu 
gik det lige pludselig stærkt, og så fik jeg tanken om at lave et virtuelt 
hus, hvor vi har alle fordelene ved at være sammen på kompetencer, 
kapacitet og det sociale, men hvor vi samtidig holder fast i, at vi hver 
især er selvstændige konsulenter. Hvor vi selv kan disponere over vores 
opgaver og tid og samtidig have følelsen af at vælge ting til og fra. Det 
var den følelse, som de andre også var på udkig efter. Så opgaverne 
skabes nedefra i modsætning til traditionelle konsulenthuse, hvor det 

er konsulenthuset, der skaber forretningen. Konceptet er, at vi alle er 
selvstændige, men vi har nogle faste afregningsmetoder. Det er op til 
den enkelte at skabe sig selv i ZILLION.” 

 
Less Power Point and More Action 
Martin fortsætter: ”ZILLIONs model er primært baseret på folk med 

lang konsulenterfaring, som ikke er afhængig af en fast hyre hver eneste 
måned. For unge konsulenter, som kommer direkte fra CBS, og som 
måske lige er blevet gift og skal til at købe nyt hus, der er ZILLIONs 
model måske lidt mindre attraktiv. Derfor oplever ZILLIONs kunder end- 
to-end senior rådgivning, for hos ZILLON møder de virkelig industrielt 
erfarne folk. Vi har alle mere end 15 års erfaring, og det betyder, at vi 
hurtigt kan tune ind på den del af forretningen, der er relevant at kigge 
på. Når vi starter en kundedialog, så handler det om hvilken ambition, 
de har med forretningen, og når vi laver analyser og designs, så er det 
baseret på erfaring og om det er realiserbart i virkeligheden. Så vi kom- 
mer med noget, der giver mening i den virkelige verden, og vi kan levere 

resultaterne i praksis. Vi kan lave forretning sammen med kunderne indtil 
tingende virker. Eller som vi siger internt – det er Less Power Point and 

more action. Det er det, der er vores ambition og det er også det der er 
virkeligheden. Vi har fået utrolig meget positiv feedback fra kunderne på 
lige præcis den front. Det er senior rådgivning, og vi kommer ind – to the 

point. Og vi kan få tingene realiseret sammen med kunderne og ført det 
ud i praksis – ude i den virkelige verden.” 
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Et Power House – med fokus på kundernes forretning 

En ZILLION konsulent laver typisk senior virksomhedsrådgivning omkring 
processerne, ledelsesdelen, organisationsdelen og kompetencedelen. Ud- 
vikling af IT-systemer og robotter er ikke der, vi skal være, men i stedet 
teamer vi op med nogle, der arbejder i den del af markedet. Vi tænker 
meget teknisk og meget konkret i forhold til digitalisering og automatiser- 
ing. Der er ingen tvivl om med Industri 4.0 og mangel på arbejdskraft, 
der kræver det større og større og mere komplekse systemer. Og derfor 
har vi indgået nogle samarbejdsaftaler med nogle strategiske partnere. 

Det er også en vigtig del af vores forretningsmodel hos ZILLION. Så når 
kunderne møder os, så har vi overblik over, hvad der sker i markedet 
inden for digitalisering og automatisering. Vi er en one-stop-shop for 
overblik og muligheder mellem systemerne og forretningen. Vi tænker 
forretningen ind i en robot. Hvad betyder den for virksomhedens styring, 
for planlægningen, for bemandingen og for det systematiske vedlige- 
hold? Hvad betyder det for alt det andet end bare at få installeret robot- 
ten? Grundtanken er, at ZILLION er et Power House, hvor fokus er på 
kundernes forretning, men hvor vi samtidig samarbejder med forskellige 
eksperter inden for automatisering og digitalisering. 

 
ZILLION fællesmøde 

 
Kvalitetssikring og feedback 
Den vigtigste forudsætning for at kunne lave de gode projekter er at 
finde de gode folk. Vi har hele tiden fokus på at have de bedste folk og 
på konstant at hjælpe hinanden med den personlige udvikling. Derfor er 
det en utrolig vigtig del af vores samarbejde at give hinanden feedback 
på, hvad vi oplever som godt og skidt, og ikke mindst på, hvad kunden 
oplever. Hos ZILLION, hvor de enkelte konsulenter jo ikke har nogen for- 
mel leder, hviler ansvaret for dette feedback på kollegerne, altså et fælles 
ansvar for at konstant at løfte kompetenceniveauet i hele organisationen. 
På alle opgaver har vi en engagementspartner, der får løbende feedback 
fra kunden, og som holder sig orienteret om, hvordan det går med de 
konsulenter, der er på projekterne. Men vi har ikke nogen ledere her i ZIL- 
LION. Det kræver, at man er sin egen leder. Her er vores feedback kultur 

 
utrolig vigtig. Når vi for eksempel har været til et møde med en kunde, 
analyserer vi altid, hvad vi oplever af godt og skidt, og hvad vi kan lære 
af det for at blive endnu bedre. Det er en proces, der kan føles lidt hård, 
men det virker, og det foregår på en ordentlig måde. 

 
Fra Sharepoint til Partnerdomain 
Helt i starten kørte vi styringen af aktiviteterne på en SharePoint Excel 
løsning, men der skulle ikke mere end 7-8 konsulenter til, så blev det 
total kaos. Vi kunne ikke vide, hvem der var færdige. Og så var der links 
der gik i stykker. Vi skulle stadigvæk have samme afregningsmetode så 
det var en masse regneark, der var parret sammen. Det duede ikke. Så 
gik vi i markedet for at finde noget software, som kunne understøtte en 
type forretning som vores. Men vi kunne ikke finde noget, som var bare 
i nærheden af at kunne løse opgaven. Derfor startede vi ud med nogle 
indere, som også endte med at lave vores hjemmeside og det, der blev 
til vores Partner Domain, og som i dag er ZILLIONs backbone. Havde vi 
ikke fået det, så havde ZILLION på ingen måde været mulig i dag med 
cirka 40 konsulenter og 30 eksterne partnere. Jeg har jo været med til at 
lave konsulenthus nu i snart 20 år, så det at lede en konsulentforretning, 
der er bragt ind i et IT-system. 

 
Arbejdsanalytisk kraft ansat decentralt 
På et tidspunkt kan det være, at vi hos ZILLION kan komme til at mangle 
noget arbejdsanalytisk kraft til en fornuftig hyre. Altså noget af det, 
som de lidt yngre konsulenter vil kunne levere. Vi har ikke en stor pulje 
af dygtige junior konsulenter. Så på et tidspunkt skal vi måske begynde 
at ansætte egentlige medarbejdere ind i ZILLION, men her er filosofien 
den, at det bliver i ZILLION konsulenternes egne virksomheder, så de 
bliver ledet lokalt. Hvis den enkelte, selvstændige konsulent kan skabe 
en forretning ved at ansætte en medarbejder til at lave opgaver i ZILLION 
regi, så vil ledelsen blive helt anderledes tæt, end hvis medarbejderen 
blev ansat centralt.” afslutter Martin Lynge. 

 

Thomas Thorsted præsenterer koncept til et ZILLION fællesmøde 
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Et frø der altid har været der 
Thomas brænder mindst lige så meget for ZILLION som Martin. Thomas 
er meget begejstret for livet som selvstændig, og han er en væsentlig 
hjørnesten i ZILLION. Thomas fortæller: ”Der har altid været en drøm 

inde i mig om at være mig selv og bygge mit eget. Det er den initiale 
tanke, der altid har boet inde i mig, men jeg har aldrig rigtig haft modet 
til det. Måske skulle jeg have sprunget ud i det noget før, men så sad jeg 
jo lige pludselig med mursten og biler, jeg ikke ejede, og børn og alt det 
der, og så var det jo meget rart, at der var nogen, der ville betale min løn 
hver eneste måned. Så skete der det, at verden blev ramt af covid, så 
efter et par uger sad jeg med mig selv og tænkte, hvad mere kan gå galt 
nu. Der formede idéen sig, at nu skulle det være. Så gik det lige 
pludselig stærkt. Jeg sagde op og lavede mit eget selskab, hvor det 
bærende element var at træde ud af hamsterhjulet og klare mig selv. I 
alle de år har jeg jo haft det frø i baghovedet, så det havde nået et vist 
modenhedsniveau, og samtidig havde jeg opbygget en masse 
konsulentviden og kompetencer, inden jeg tog beslutningen om at få fod 
under eget bord. Det jeg drømte om, det var at gøre det, som kan gøre 
en forskel for danske arbejdsplad- ser, og samtidig gøre noget godt i mit 
liv. Jeg var jo cirka nået halvvejs i mit arbejdsliv. Jeg var lidt træt af hele 
performancegamet i den tradi- tionelle konsulentbranche. Og jeg havde 
jo egentlig bare fokuseret på at producere det, som det etablerede 
konsulenthus gerne ville have og på at nå mine mål, så jeg kunne sikre 
mig at jeg fik en bonus til næste år -og en god dividende, når 
aktieudbetalingen kom. 

 
ZILLION rammer en tendens i samfundet 
Jeg kendte jo Martin og Benjamin (Martin Lynge og Benjamin Bertelsen, 
red.), og vi kunne godt tænke os at skabe et økosystem, hvor man finder 
nogle mennesker, som man har lyst til at være sammen med, og som 
har en mangfoldighed i det, de brænder for. Vi kunne godt tænke os, 
at folk selv blev herre over, hvad de kan tænke sig at bidrage med. Det 
er også en udfordring, når man vil have nogen med til noget, at man så 
ikke bare kan bestemme over dem. Man bliver nødt til at tale ind til dem 
og vise vejen, eller finde nogen andre, der brænder for det samme. Det 
giver bare enorm energi, når en gerne vil udvikle et eller andet specifikt 
ZILLION koncept, og så er der 16 andre, der siger, at det kunne vi også 
godt tænke os. Ingen er tvunget sammen. Det er jo lidt den amerikanske 
måde med Freelance livet. I fremtiden tror jeg, at der er mange, der vil 
kigge ind i den måde at have sit arbejdsliv på, hvor man arbejder free- 
lance i forskellige netværk qua de samfundsformer, der lidt er i opbrud og 
den snak, der er om diversitet. Man kan faktisk godt sige at ZILLION har 
fat i en tendens i samfundet. Her er ingen skævhed i løn og i indtægter. 
Her sætter vi sammen prisen for en opgave. Man behøver ikke bekymre 
sig om, man er mand eller kvinde eller har et handicap. Når vi stykker en 
opgave sammen, så er alle lige. Livet består af en hel masse timer, og 
dem skal vi bruge, som vi selv synes er bedst. Jeg kan også godt lide, at 
man kan tjekke ud og lave noget andet i en periode, for så at tjekke ind 
igen. 

 

 
Rasmus Bertram gennemgår ZILLION koncept på fællesmøde 

 
Produktionskampagnen 
Jeg tjekkede for eksempel ud i nogle måneder, hvor jeg arbejdede på pro- 
duktionskampagnen i ZILLION. Jeg vidste, at når man som jeg arbejder 
hands-on på fabriksgulvet og på ledelsesgangene, så bliver man helt vildt 
opslugt af den virksomhed, man er ude i, og så er det svært også at have 
fokus på at skulle ringe til den næste kunde og få fulgt op på sit netværk. 
Derfor udformede vi kampagnetilgangen hos ZILLION. Tanken var at 
bruge en ekstern solution partner, som er rigtig dygtig til at skaffe nogle 
møder ude i virksomhederne, hvis de har noget godt materiale. Og mate- 
rialet skulle vi levere. På det tidspunkt var der stor fokus på manglende 
kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Det omsatte vi til nogle produktivitet- 
sprincipper, hvor vi omsætter de spørgsmål, som virksomhederne sidder 
med, til nogle cases, der viser, hvordan vi arbejder med produktivitet, 
automatisering, supply chain, distribution og lager m.m. Når vores part- 
ner ringer ud, så rammer de jo lige ind i det, der er agendaen for de her 
virksomheder. Så skal der ikke meget til, før virksomhederne siger, at det 
vil de da gerne høre mere om på et møde, som vores solution partner så 
booker på vores vegne. 

 
Solution partnermodellen 
ZILLIONs brug af solution partners er et område, hvor vi adskiller os fra 
de traditionelle konsulenthuse. Når vi analyserer os frem til det, som 
vores kunder har behov for, så ser vi ikke kun på, hvad vores cirka 40 
konsulenter kan. Så husker vi også på, hvad vores paraply af de cirka 30 
solution partnere kan. Dermed kan vores egne ZILLION konsulenter med 
dyb erfaring sammensætte nogle gode løsninger sammen med vores 
partnere, med nogle robotteknologier eller andre særlige services fra 
vores partnere. Så en opgave, der starter ud med at være 100% ZILLION, 
kan måske ende op med at blive 60% ZILLION og 40% partnerskab. 

Solution partnerne kan også komme med leads til ZILLION, som vi afreg- 
ner, hvis det bliver til en opgave, der ender med fakturering. Det princip 
gælder begge veje. Samtidig siger partnerne ja til at være på ZILLIONs 
markedsplads på lige konkurrencevilkår, hvis der for eksempel er to solu- 
tion partnere, der tilbyder konkurrerende produkter eller services. 
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Markedspladsen som omdrejningspunkt 
Hvad enten du er solution partner eller konsulent så gælder markedsp- 
ladsen. Hvis du træder ind i ZILLION, så skal du gøre opmærksom på dig 
selv, skabe idéer og skabe og bruge eget netværk. Så opstår der win-win, 
og så finder man sammen i ”små boder” på markedspladsen. Til gengæld 

laver vi ingen eksklusivaftaler. Vores solution partnere kan lave aftaler 
med alle mulige andre konsulenthuse, så ZILLION skal også gøre sig 
interessant i samarbejdet og trække dem ind i opgaver. Og ZILLION kon- 
sulenterne er også en del af markedspladsen. Hvis man ikke gør noget ud 
af sin markedsplads, sin bod og sine varer i boden, så er det naboen eller 
en helt anden markedsplads, der løber med opgaven”, afslutter Thomas 

Thorsted. 

 
Kundernes oplevelse 
Helt overordnet er der tre afgørende forskelle for en virksomhed, der 
vælger at bruge ZILLION som rådgiver frem for et traditionelt konsulen- 
thus. 
Den ene forskel er, at de konsulenter, som virksomheden møder til et 
salgsmøde, også er dem, der kommer ud i virksomhederne for at løse 

opgaverne, og hvis det ikke lige er dem personligt, så er det under alle 
omstændigheder nogle konsulenter med mange års erfaring, som alle er 
vant til at begå sig. Et traditionelt konsulenthus benytter sig ofte af nogle 
unge, dygtige konsulenter til opgaveløsningen, men qua de er unge, har 
de nødvendigvis ikke den rutine, der skal til for at begå sig i et industrielt 
miljø og i de forskellige ledelseslag, som en ZILLION konsulent har. 
Den anden forskel er graden af outsourcing. Hvor et traditionelt større 
konsulenthus i højere grad insourcer meget specifikke kompetencer, så 
har ZILLION erkendt, at de ikke kan være bedst til alt. Derfor vil en ZIL- 
LION kunde opleve, at ZILLION ofte samarbejder med Solution Partners, 
hvis der er brug for meget specialiserede kompetencer, så de sikrer høj 
kvalitet af løsningen. 
Den tredje forskel er omkostningsniveauet. ZILLION har ikke de over- 
heads, som et traditionelt konsulenthus har til bygninger og administra- 
tion. ZILLION konsulenter er ude i virksomhederne, eller også arbejder de 
hjemmefra. 
Det bliver spændende, om ZILLION´s organisationsfilosofi breder sig 
til andre brancher, hvor idéen er at stå sammen i en virksomhed uden 
formel ledelse og uden ansatte, men hvor alle er selvstændige. 

 
 

 
 

Martin Lynge er CEO og ledelseskonsulent 
hos ZILLION Consulting Group. Martin er 
civilingeniør fra Aalborg Universitet med 
speciale i virksomhedssystemer. Martin har 
været ledelsesrådgiver i snart 20 år – sidst 

som partner hos IMPLEMENT. Han har 
blandt andet arbejdet for Danfoss, Mærsk, 
Siemens Windpower og Vestas. Martin 
arbejdede i de første mange år primært 
med SAP, hvor multi-site virksomheder 
skulle bindes sammen. Netop det at binde 
forretningen til stærke processer via effek- 
tive systemer og en engageret organisation 
er for Martin selve fundamentet. 

Thomas Thorsted er senior partner hos ZILLION 
Consulting Group. Han er maskin ingeniør fra DTU 
med speciale produktionsstyring. Senere hen har 
han gennemført en MBA på Henley Business 
School. Thomas har brugt halvdelen af sit arbejd- 
sliv i Bang & Olufsen, Novo Nordisk og NNIT – og 

den andel halvdel som ledelseskonsulent hos PA 
Consulting Group og Implement Consulting Group. 
Alle steder har omdrejningspunktet være at designe 
og implementere produktionssystemer som ved- 
varende kan øge produktiviteten og effektiviteten, 
og derigennem sikre en sund forretning til gavn for 
medarbejder og ledelse. Selv om Lean værktøjskas- 
sen er vigtig, så er ledelsescoaching og forløsning 
af medarbejdernes talent nøglen til vedvarende 
forbedringer, og derfor finder du Thomas på shop 
floor hovedparten af arbejdsugen. 

 
 

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 i Danmark. 

Fakta om ZILLION Consulting Group 
ZILLION Consulting Group blev etableret af Martin Lynge i 2019. Virksomheden består i dag af ca. 40 freelance konsulenter og ca. 30 underlever- 
andører (solution partners). ZILLION er en organisation bestående af folk med meget erfaring. Solution Partners er et koncept, der består af et 
aftalegrundlag med underleverandører, som er eksperter inden for forskellige områder. Det er alt fra innovationssoftware, automation og digital 
forretningsplanlægning til outsourcing og rekruttering af IT-personale. Det står i modsætning til de større konsulenthuse og rådgivere som typisk 
insourcer de kompetencer, som de har brug for. Backbone i ZILLION Consulting Group er effektiv informationsdeling via ZILLIONs Partnerdomain. 
Partnerdomain styrer alt fra konsulent kompetencer, aftaler, kapacitet, pipeline, ordrer, fakturering etc. Ugentlige online møder både i form af 
Touch-Points på MS Teams og ugentlige online møder hvor der følges op på kampagner er også et vigtigt element i at skabe sammenhængskraft i 
freelancekonsulenthuset. ZILLION har hverken et hovedkontor eller regionskontorer, som traditionelle konsulenthuse normalt har. Hele konsulent- 
teamet mødes fysisk til fællesmøder seks gange årligt i Aarhus, men har desuden også sociale arrangementer, som er med til at binde konsu- 
lentteamet sammen. De ca. 40 konsulenters ”ZILLION kontorer” er jævnt fordelt over hele Danmark. Som selvstændig konsulent kan det være 

svært både at løse opgaver ude hos kunderne og samtidig kontakte nye kunder. Derfor kører ZILLION forskellige salgskampagner, som designes af 
konsulentteamet. Men selve eksekveringen er outsourcet til en Solution Partner, som er specialiseret i kanvas og som holder styr på alle aftalerne. 
Derved kan konsulenterne fokusere på opgaverne ude hos kunderne. 



Josephine Krieber, jokr18ac@student.cbs.dk

Hvilke udfordringer står den humanitære supply 
chain overfor under en pandemi? Og hvordan kan 
empirisk evidens fra tidligere epidemier og pan-
demier være med til at udvikle samarbejde i den 
humanitære supply chain? Det er, hvad Wagner, 
Tabaklar and Seifert bag artiklen ”HumOSCM for 
pandemic response”, publiceret i The International 
Journal of Logistics Management, sætter sig for 
at undersøge. Dette review præsenterer og disku-
terer artiklens hovedpunkter, og vil herfra uddrage 
forslag til videre forskning indenfor beredskab og 
responsmetoder i Humanitær Operations & Sup-
ply Chain Management (HumOSCM). 

I artiklen inddeles den humanitære supply chain i to operationelle spor: 
Den omgående katastrofehjælp og den generelle humanitære bistand. 
De varierer henholdsvis fra den kortvarige katastrofehjælp, genopretning, 
rekonstruktion og eller rehabilitering til assistance under igangværen-
de katastrofer. Den nødvendige parathed og responsmetode er derfor 
skiftende.

Epidemier og pandemier er for HumOSCM, såvel som for kommercielle 
supply chains, kategoriseret som ”low frequency, high impact” begivenhe-
der. Det er hændelser, som er sjældne, men kræver omgående respons 
og som ligger udover de eksisterende operationelle opgaver i ”business as 
usual”. I modsætning til den kommercielle supply chain, er den human-
itære og supply chain sektor nonprofit. Den er afhængig af (begrænsede) 
midler fra donerer til at levere humanitære tjenester til modtagere i hele 
verden. Den humanitære sektor bliver derfor presset på deres kapacitet, 
når en epidemi eller pandemi er i udbrud.

Artiklens forfattere sætter sig for at diskutere, hvordan epidemier og 
pandemier såsom COVID-19 og Ebola har påvirket HumOSCM samt på 
den anden sige, hvordan HumOSCM har bidraget til parathed og respons 
under epidemier og pandemier. Til at beskrive den tilstand og de ud-
fordringer, som HumOSCM står overfor under pandemier og epidemier, 
bruger forskerne teorien, Normal Accident Theory (NAT). Ifølge NAT, vil 
en høj grad af interaktiv kompleksitet og tæt sammenkoblede aktiviteter 
føre til operationelle fiaskoer, ulykker eller forstyrrelser. Med det udgang-

spunkt og indblik forsøger forskerne at udvikle en ny model af pandemisk 
og epidemisk beredskab og respons for HumOSCM. I modellen indgår 
begreber som samarbejde, kompetencer og kapacitet.
 
Til at programmere artiklens model, gør forskerne brug af de teoretiske 
”linser” relational view, dynamic capabilities og relational dynamic capa-
bilities. Teorierne har det til fælles, at de tager udgangspunkt i virksom-
heden eller organisationen og dens måde at adressere omgivelser under 
forandring ved brug af forskellige værktøjer. Artiklens model fokuserer på 
relationen mellem beredskab og respons under epidemier og pandemier 
samtidig med, at den teoretiserer byggestenene for beredskab som et 
samspil mellem samarbejde, kompetencer og kapacitet. Med det når 
forskerne frem til en ny forståelsesramme som dels kan anvendes som et 
værktøj til HumOSCM-praktikere og dels til videre forskning.   

Ud fra deres forskning konkluderer forfatterne bag artiklen, at parathed 
og respons er vigtigst under epidemier og pandemier, og kan styrkes ved 
sammen at udvikle kompetencer, øge samarbejdsniveauet og opbygge 
fælles kapacitet i den humanitære supply chain (HumSC). For at højne 
samarbejdsniveauet foreslår de samarbejde med komplementære part-
nere som langtidssigtede, forpligtende og relations-bærende partnerska-
ber. Vigtigt er også egenskaben til at kunne arbejde tværs og udover den 
humanitære sektor. I forsøget på at forbedre HumOSCM kompetencer, 
pointerer forskerne, at humanitære organisationer (HO) kan gøre brug af 
de eksisterende ressourcer hos deres partnere i den HumSC for at øge 
egne ressourcer.

De nye samarbejder betinger, at organisationer går sammen i en dialog 
om læring mellem partnere.  Det, mener forskerne, kræver, at aktører 
forholder sig åbne overfor at tilpasse sig hinanden og er villige til at dele 
vigtig know-how mellem sig. Forfatterne anbefaler desuden at formul-
ere klare regler om, hvordan man bedst kan skabe og dele viden mest 
effektivt. Det kan dog ikke forekomme før et tæt samarbejde mellem 
partnere er etableret. Til sidst nævnes det, at for at sikre en opbygning 
og udvikling af kapaciteten i HumOSCM, er det nødvendigt at etablere 
effektive uddannelsesformater. Dette vil styrke den lokale såvel som den 
globale interessent i at effektivisere læring om planlægning og koordiner-
ing i humanitære supply chains. Derudover argumenterer forfatterne for, 
at HOer kan opbygge stærk responskapacitet ved at integrere lever-
andører og ved at dele og forbedre synligheden af information på kryds 
og tværs af den humanitære supply chain.

Lessons learned fra den 
kommercielle og humanitære 
supply chain management    
litteratur
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Jeg finder, at artiklen tjener et vigtigt formål i at gøre os klogere på de 
tidligere epidemier og pandemier, COVID-19 og Ebola, og hvordan de 
har påvirket HumOSCM. Men især vigtig er fremlægningen af, hvordan 
vi kan bruge den eksisterende HumOSCM viden til at effektivisere 
HumOSCM under fremtidige epidemier og pandemier. Dette indebærer 
analyse og implementering af evidens og læring fra tidligere aktiviteter i 
den humanitære såvel som den kommercielle supply chain, med henblik 
på at videreudvikle stærke kompetencer for HumOSCM. 

Jeg finder, at forskernes valg af teori og historisk evidens, som bred-
er sig udover feltet, HumOSCM, giver et nyt og vigtigt perspektiv til 
HumOSCM praksis og forskning. Den evidensbaserede model præsen-
teret giver grund for videre testning og forsøg. Som forfatterne nævner i 

artiklen, vil det være en fordel med en empirisk udforskning af modellen 
via konkrete casestudier. Jeg vil gerne se udviklingen af, hvad det vil sige 
for HOer at forberede sig og respondere på fremtidige pandemier. Et nyt 
forskningsprojekt kunne fokusere på netop det og dermed komplemen-
tere artiklens konceptualisering.

Sammen med artiklens forfattere ser jeg samarbejde, kapacitet og 
kompetencer som vigtige for videreudvikling af HumOSCM. Som supply 
chain management-studerende kunne jeg godt tænke mig at se, hvordan 
fremtidens epidemier og pandemier bliver analyseret gennem en mere 
praktisk og implementerende forskning med det formål at forstå, hvordan 
forskellige aktører i HumSC, bruger netop de begreber, samarbejde, 
kapacitet og kompetencer til at effektivisere parathed og respons.

Kilder:
Wagner, S.M., Tabaklar, T. and Seifert, L. (2022), “HumOSCM for pandemic response”, The International Journal of Logistics Management, Vol. 33 No. 
4, pp. 1366-1385. https://doi.org/10.1108/IJLM-06-2021-0345

Kilde: UNICEF; oversvømmelser i Pakistan 2022 

Forfatter: Josephine Krieber

Josephine Krieber er studerende på CBS. Den humanitære supply chain er uforudsigelig og turbulent og 
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Mere kapacitet og fleksibilitet  
gennem SMED
Erik T. Hansen, etorres@live.dk

Sidste gang talte jeg om, hvordan KPI’et 
OEE (Overall Equipment Efficiency) bruges til 
forbedringer i produktionen, og hvordan man 
fokuserer på at fjerne tab indenfor områderne 
tilgængelighed, hastighed og kvalitet. I denne 
artikel vil jeg fortælle om værktøjet SMED (Single 
Minute Exchange of Die), som adresserer det tab, 
der ses ved omstillingsaktiviteter. Altså alle de 
aktiviteter, man skal gennemføre, når man stiller 
en produktion om fra en type produkt til et andet.

Forhistorie og anvendelse
SMED-metoden har været i brug længe. Den stammer fra Japan og har 
været brugt i Toyota i mange årtier. Opfinderen af SMED-metoden er den 
japanske industrielle ingeniør Shigeo Shingo. Udtrykket “Single minute” 
betyder ikke, at alle omstillinger og opstarter kun skal tage ét minut, 
men at de bør kunne udføres på mindre end 10 minutter. Oprindelsen til 
betegnelsen ”single minute” skal findes i, at Shigeo Shingo spillede golf, 
hvor hans søn Ritsuo Shingo hørte om konceptet ”single handicap” som 
et attraktivt mål. Han fandt så på ordet ”Single 
Minute Exchange of Die” og forkortelsen SMED. 
Egentlig burde metoden kaldes ”Single Digit 
Minute Exchange of Die”, eller med andre ord 
“encifret antal minutter”.

Shigeo Shingo beviste, at omstillingsprocesser, 
der normalt tog mange timer, kunne reduceres 
helt ned til få minutter. Han er kendt for at 
reducere omstillingstiderne på presser og andre 
maskiner i specielt bilindustrien med op til 94%! 
Sådanne resultater vakte interesse over hele 
verden for at lære, hvordan man reducerer om-
stillingstider i virksomheder. Især hos virksom-
heder, der ønsker at anvende JIT (Just In Time) 
filosofien, hvor man ønsker at levere i mindre 
seriestørrelser for at tilfredsstille kundernes 
efterspørgsel uden for store lagre. Det betyder 
normalt, at virksomhederne skal skifte produkter 
oftere, og derfor ønsker de at reducere deres 
omstillingstider.

Ved at reducere omstillingstider frigives produktionskapacitet. Den øgede 
kapacitet kan så bruges til at gennemføre omstillinger oftere eller blot til 
at øge produktionen. Producenter, der med succes anvender SMED-pro-
grammer, vil typisk opnå følgende type resultater: lavere produktionsom-
kostninger, mindre seriestørrelser, forbedret reaktionsevne på kundernes 
efterspørgsel, mindre varelagre og kortere gennemløbstider.

En definition på omstillingstid
Inden jeg beskriver SMED metoden nærmere er en definition af ”omstill-
ingstid” måske på sin plads. Den korrekte definition på omstillingstid er: 
”Tidsrummet mellem sidste gode emne, kørt ved fuld linjeeffektivitet, og 
første gode emne ved normal linjeeffektivitet”. Den gængse opfattelse af 
omstillingstiden er ofte kun den tid, hvor operatøren udfører de egentlige 
omstillingsaktiviteter. Det vil sige, at så snart der trykkes på startknap-
pen, så er omstillingstiden forbi. Men sådan er virkeligheden ikke!  Der, 
hvor man kan sige, at maskinen virkelig arbejder (og tjener penge til 
virksomheden) er, når den producerer for fuld kraft (altså ved normal pro-
duktionseffektivitet). Altså ikke mens medarbejderen justerer og fjerner 
små stop i forbindelse med opstarten af den nye serie. Faktisk vurderes 
denne justeringsdel til at udgøre hele 50% af den samlede omstillingstid.

Aktulle Værktøjer

Definition af SMED - Omstillingstiden og hvor meget hovedaktiviteterne 
udgør af den samlede omstillingstid

28 EFFEKTIVITET NR. 3 2022

LEDELSE, LÆRING, MENNESKER OG FÆLLESSKABER

mailto:etorres%40live.dk?subject=


SMED metoden
Ideen bag SMED er superenkel: Du vil have din maskine til at stå stille 
så kort tid, som muligt. Jo mindre tid, man bruger på at stille om, jo mere 
kapacitet kan frigøres til at køre maskinen. Metoden er også ret enkel: 
Der arbejdes intenst med at flytte så mange aktiviteter som muligt væk 
fra selve omstillingen. De aktiviteter, hvor maskinen SKAL være ude af 
drift for at gennemføre aktiviteten, kaldes “Interne aktiviteter”, og de 
aktiviteter, der kan udføres før eller efter, kaldes “Eksterne”.

Der er seks aktiviteter i SMED-metoden:
1)  Kortlæg og tidstag alle aktiviteter
2)  Adskil aktiviteter i interne og eksterne aktiviteter
3)  Konvertér interne aktiviteter til eksterne (hvor det er muligt)
4)  Strømlin de resterende interne aktiviteter mest muligt
5)  Strømlin alle eksterne aktiviteter
6)  Dokumentér og uddan operatører i den nye proces

SMED-metoden - 5 af SMED-metodens aktiviteter og påvirkningen på de interne aktiviteter 
(rød) og de eksterne aktiviteter (grøn) samt det samlede tidsforbrug.  

De enkelte trin i SMED-metoden og hvordan de gennemføres
I dette afsnit beskrives de enkelte trin i SMED metoden, hvordan de 
bedst gennemføres, og hvad man skal være specielt opmærksom. Meto-
dikken vil tage udgangspunkt i, at man er alene om øvelsen og kun kan 
afholde nogle få koncentrerede workshops. En effektiv metode vil være at 
få operatører og andre nøglemedarbejdere med i hele forbedringsproces-
sen ved afholdelse af en såkaldt Kaizen event (ca. én uges koncentreret 
samarbejde om at optimere en bestemt proces eller et bestemt område, 
f.eks. en omstillingsproces).

Kortlæg og tidstag alle aktiviteter
Første aktivitet er at få beskrevet alle aktiviteter i omstillingsprocessen. 
Det gør man ved fysisk at følge operatøren rundt, mens denne stiller om. 
Mens arbejdet pågår, skrives alle aktiviteter ind i et skema og eventu-
elle spørgsmål skrives ned. Efterfølgende kan man så stille afklarende   
spørgsmål, så man forstår omstillingsprocessen og samtlige aktiviteter i 

den. Skemaet renskrives og gennemgås med operatøren for at sikre, at 
man har forstået processen korrekt. Herefter tager man tider på aktivi-
teterne og sikrer, at man får alt med. 

Et alternativ til denne metodik er at filme processen med f.eks. sin 
telefon. Igen stilles afklarende spørgsmål, og så skrives aktiviteterne i et 
skema, og filmen gennemgås for at bestemme tidsforbrug for de enkelte 
aktiviteter.

Som sagt vil en Kaizen event være velegnet. Her udpeges én operatør til 
at skrive aktiviteterne ned, mens omstillingen pågår, samt skrive tidsfor-
brug ned. En anden deltager følger operatøren rundt og tegner ind på et 
kort over området de vandringer, som operatøren foretager rundt omkring 
maskinerne under omstillingsarbejdet (også kaldet et spaghettidiagram). 
Alle andre deltagere observerer nøje, hvad operatøren gør, og noterer 
problemer samt idéer til, hvordan disse problemer kan adresseres.
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Adskil aktiviteter i interne og eksterne aktiviteter
Når alle aktiviteter er oplistet og tidsangivet, går øvelsen ud på, sammen 
med deltagerne, at få defineret hvilke aktiviteter, der er interne (hvor 
maskinen står stille) og hvilke, der er eksterne (gennemføres mens 
produktionen kører). Endvidere knyttes kommentarer til, om aktiviteten 
kan elimineres eller kun kan reduceres, samt idéer til hvordan det kan 
gøres. Det kan være en god idé at sætte et brown paper op på væggen 
og bruge post-its for at skabe et fælles, visuelt overblik. På hver post-it 
skrives aktiviteten og tidsforbrug. Herefter markeres med et rødt ”I” eller 
grønt ”E”, om aktiviteten er intern eller ekstern. 
Nu går øvelsen så ud på at flytte rundt på aktiviterne (hvis det giver 
mening), så man klart kan se, hvor de eksterne aktiviteter og de interne 
foregår.

Konvertér interne aktiviteter til eksterne (hvor det er muligt)
Nu er der et ret klart billede af omstillingsprocessen og hvilke aktiviteter, 
der gennemføres, mens maskinen er ude af normal drift. Næste trin i 
metoden går nu ud på at udfordre de aktiviteter. Øvelsen går ud på at 
vurdere hver enkelt intern aktivitet og udfordre aktiviteten med tankegan-
gen ”hvad skal der til, for at denne aktivitet kan gøres ekstern?”. Det sker 
gennem en brainstorm sammen med deltagerne og ved at udfordre - og 
udfordre hele tiden. Så snart en deltager siger, at noget ikke kan lade sig 
gøre, så stil modspørgsmålet ”hvis det nu skal kunne lade sige gøre, hvad 
skal der så til?”. Alle idéer skrives ned i enten et skema eller en større 
post-it ud for den enkelte aktivitet på brown paper’et, og den interne 
aktivitet flyttes til det område, hvor den nu kan udføres eksternt (enten 
før maskinen stopper, eller efter at maskinen er startet igen).                   

Spaghettidiagram - Metoden kaldes spaghettidiagram, 
fordi optegningen ofte minder om en skål spaghetti. 

Konvertering af interne til eksterne aktiviteter - Nogle idéer til hvordan interne aktiviteter kan gøres eksterne.   
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Strømlining af interne og eksterne aktiviteter - Nogle idéer til hvordan interne og eksterne aktiviteter kan 
strømlines.   

4. Strømlin de resterende interne aktiviteter for at minimere omstil-
lingstiden
Nu er tiden, hvor maskinen står stille, reduceret kraftigt, men metoden 
stopper ikke her med at udfordre. Nu skal hovederne lægges endnu en 
gang i blød, for nu skal de interne aktiviteter reduceres ned til et mini-
mum. Igen gennemføres en brainstorm for at få alles idéer til, hvordan 
vi kan minimere maskinstoptiden. Efter denne ekstra gennemgang af 
de interne aktiviteter skrives idéerne ned i skemaet eller på post-its og 
sættes op på brown paper’et. 

5. Strømlin alle eksterne aktiviteter
Nu er den tid, hvor maskinen er ude af normal drift, minimeret, så nu 
skal de eksterne aktiviteter også strømlines. På den måde bliver det sam-
lede tidsforbrug i forbindelse med omstillingen minimeret. Så en sidste 
gang skal ”de små grå celler” udfordres, og ændringsforslag sættes op på 
væggens brown paper eller på anden måde dokumenteres.

Som det sidste skal lægges en plan for, hvornår eksperimenter og im-
plementering af de forslag, der er kommet frem, skal ske. Det er under 
dette arbejde, at teamet bliver klogere på, hvad der kan lade sig gøre, og 
hvad der ikke kan lade sig gøre. Når såvel procesmæssige som tekniske 
ændringer er implementeret, skal den første test af den forbedrede 
omstillingsproces køres. Her filmes den nye proces og eventuelle uhen-
sigtsmæssigheder fjernes. Derefter er den nye omstillingsproces klar til 
sidste trin. 
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6. Dokumentere og uddanne operatører i den nye proces
Det sjette trin må ALDRIG glemmes! Det er altafgørende, at den nye 
proces dokumenteres i en standard, og at ALLE medarbejdere (der 
arbejder på den pågældende linje eller maskine) bliver trænet ordentligt. 
Her bør anvendes en gennemprøvet metode f.eks. TWI Job Instruction 
metoden. Følgende beskrevne trin er en fin metode til at sikre, at virk-
somheden har opnået den bedste omstillingsproces:

Byg den nye proces
•  Dokumentér HVEM skal gøre HVAD HVORNÅR
•  Øv omstillingsprocessen, inden I gennemfører den

Test den nye proces
•  Kør pilot på den nye proces
•  Dokumentér trinene i den nye proces
•  Tag tid på trinene i den nye proces
•  Dokumentér forbedringsmuligheder
•  Optag på video og led efter yderligere muligheder
•  Justér og afprøv igen (hvis nødvendigt)

Dokumentér den nye proces
•  Udarbejd nye/opdaterede arbejdsinstruktioner
•  Indhent alles godkendelse
•  Træn alle operatører
•  Hæng den nye standard op

OK, det var så metoden! Hvad får jeg ud af det?
Det er selvfølgelig en masse arbejde for at optimere en proces, der oftest 
anses som et nødvendigt onde. ”Lad os reducere antallet af omstillinger 
ved at køre større seriestørrelser” er en bemærkning, som høres tit på 
produktionsgangene. Typisk skyldes det, at omstillingsprocessen kun er 
godt kendt af nogle få, og at der skal en masse justering og finfølelse til 
for at få maskinen til at køre godt. 

Og det er netop baggrunden for at SMED blev - og stadig er - så stor en 
succes: at virksomheden får en fast og robust standard for omstillingspro-
cessen, som alle kan lære og blive trænet op i. Men hvad kan virksom-
heden reelt få ud af det? 

Lad os tage et eksempel: En virksomhed har mellem 5-10 omstillinger 
på en produktionslinje hver dag. En omstilling tager en halv time at 
gennemføre. Virksomheden bruger altså mellem 2,5-5 timer dagligt på 
omstillingsarbejde (dette er i øvrigt ikke unormalt). Hvis virksomheden 
anvender SMED metoden og opnår en omstillingstid på f.eks. 10 min. i 
stedet for 30 min. så vil der på den pågældende linje blive frigivet 100-
200 min. altså mellem 1 time og 40 min og hele 2 timer og 20 min. Det 

er en frigivelse af daglig kapacitet, og den nyvundne kapacitet kan så an-
vendes til enten produktion med mindre seriestørrelser, og dermed flere 
omstillinger, (for at øge fleksibiliteten i forhold til kundeefterspørgsel og 
udjævning af produktionen), eller kapaciteten kan udnyttes til at produ- 
cere mere (dette kan specielt være interessant hvis virksomheden f.eks. 
har anvendt overarbejde for at kunne tilfredsstille kunde-efterspørgslen).

Og det bedste af det hele? Det koster gratis! Eller i hvert tilfælde tæt på. 
Typisk kræver en SMED øvelse ikke andet end noget tid, sat af hos nogle 
udvalgte medarbejdere og desuden nogle småomkostninger til tekniske 
forbedringer. Typisk kan man komme rigtig langt for 20.000-50.000 kr. i 
forbindelse med en SMED øvelse, og en tilbagebetalingstid er normalt 
så minimal, at man ikke behøver at tale om det. Hvis vi tager eksemplet 
fra før, så lad os sige at timelønnen er 200 kr., og at der arbejdes 5 dage 
om ugen i 48 uger om året. I det tilfælde reduceres omkostningerne med 
96.000 kr. (ved 2 timers daglig kapacitetsfrigivelse).

Så hvad venter I på? Ud og analysér jeres omstillingsprocesser og frigiv 
kapacitet overalt i produktionen.  
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