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Den digitale fremtid driller de mindre virksomheder
Af Christian
Eskelund-Hansen,
cand.scient.pol.

DIGITALISERING: Industri 4.0.,

Big Data, Artificial Intelligence,
Internet of Things og 3D-print
er beslægtede digitale begreber,

der indrammer det globale paradigmeskift, vi er førstehåndsvidner til.
Alle ordene er hot og in. Men
flere undersøgelser viser, at det
er svært især for de mindre og
mellemstore fremstillingsvirksomheder at få begreberne omsat til praksis.
I projektet Fremtidens Digitale Virksomhed, som Industriens
Fond står bag, kan man læse om

de tre hovedudfordringer og få
inspiration til, hvad I kan gøre
hos jer og få indblik, der gør landets mindre og mellemstore
virksomheder i stand til at flytte
viden til værksted.
Et stort potentiale
Disruption påvirker alle sektorer, brancher og erhverv på kloden. Derfor bør alle danske
fremstillingsvirksomheder med

Projekt skal hjælpe
virksomheder til
digitalisering
Industriens Fond står bag projektet
’Fremtidens Digitale Virksomhed’
DIGITALISERING: Gennem

innovationssamarbejde
på tværs af teknologier,
design og forretningsmodeller har projektet Fremtidens Digitale Virksomhed til formål at sikre at
visionerne bag Industri
4.0. og Internet of Things
omsættes til flere intelligente produkter og processer i danske virksomheder.
Fremtidens
Digitale
Virksomheds kerne består
af tre dele: en inspirerende seminar- og undervisningsrække, og et udviklingsforløb, der sammen
skal styrke videndelingen
og samarbejdet og dermed gøre deltagerne i
stand til at udvikle intelligente produkter på tværs
af værdikæde, teknologier
og udfordringer.
Ambitionen er at de nye
løsninger kan kommunikere indbyrdes og resultere i banebrydende løsninger for nye og potentielle
kunder.
Det er målet, at 20 virksomheder deltager i Frem-

tidens Digitale Virksomhed, der løber resten af
året.
Det tredje kerneelement
består i, at den viden og de
værktøjer, der skabes i
projektets varighed ikke
blot skal samle støv. Den
viden skal nemlig gøres
tilgængeligt for alle de
virksomheder, der efterfølgende ønsker at gå videre.
Derfor etableres der et
åbent
innovationsnetværk, således at erfaringer samles til brug for alle,
og for at sikre at dialogen
og aktiviteterne kan videreføres virksomhederne
imellem efter at projektperioden udløber og støtten fra Industriens Fond
ophører.

”

Især de mange mindre og mellemstore danske
fremstillingsvirksomheder har gode kort på
hånden. De kan få langt større værdi ud af de
store nye, digitale teknologier muligheder

vækstambitioner forholde sig
mere strategisk og operationelt
til de kommende forandringer.
Især de mange mindre og mel-

lemstore danske fremstillingsvirksomheder har gode kort på
hånden. De kan få langt større
værdi ud af de store nye, digitale

vej ind i forretning drevet af Industri 4.0
teknologier muligheder. Derfor
står øget digitalisering højt på
de fleste virksomheders ønskeseddel.
Hvis flere af landets SMV’ere
sætter mere strøm til deres forretningsplaner, effektiviserer og
samarbejder om at udvikle nye
sofistikerede, teknologiske og
skalerbare løsninger på mere
komplekse udfordringer kan
dansk erhvervsliv opnå en unik

position som førende inden for
teknologisk omstillingshastighed.
Den svære start
Men det kan imidlertid være udfordrende at komme i gang med
teknologisk omstilling. For hvor
starter man, hvilken retning
skal man gå, og hvilke ressourcer og kompetencer kræver det
at få de tågede begreber omsat i
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Projektet Fremtidens Digitale Virksomhed kortlægger tre hovedudfordringer for mindre virksomheders

værdiskabende tiltag? Hvordan
undgår man at ideerne falder til
jorden og ender som velmenende tidsrøvende hobbyprojekter?
Fremtidens Digitale Virksomhed retter sig mod Danmarks
mange mindre og mellemstore
fremstillingsvirksomheder, der
ønsker at få gang i digitaliseringen. Projektet vil medvirke til at
tre forbundne udfordringer
overkommes.
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VIDEN
TIL
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Få viden til at virke
VIDENSDELING: Der findes talri-

ge tykke rapporter og afhandlinger med viden, der sjældent
når bredt ud til de mennesker
og virksomheder, der kan høste
gevinsterne af rapporternes
indhold i hverdagen.
Det er baggrunden for artikelserien ’Fra Viden til Værksted’,
hvor Jern & Maskinindustrien i
samspil med Industriens Fond
de kommende må-

neder her i avisen sætter fokus
på en række projekter og rapporter, der er relevante for metal- og maskinindustrien.
Den tredje artikel tager udgangspunkt i projektet ’Fremtidens Digitale Virksomhed’, som
har fokus på de udfordringer,
som er forbundet med skridtet
ind i øget digitalisering.
Det er cand.scient.pol. Christian Eskelund, som skri-

ver artiklerne til Jern & Maskinindustrien. Han har i en årrække arbejdet som chefkonsulent
og projektleder i Dansk Industri
og havde blandt andet ansvaret
for udarbejdelse og formidling
af brancheanalyser på det metal- og maskinindustrielle område.

De tre store udfordringer
Der er bump på vejen for de mindre danske industrivirksomheder, før de
tager ny teknologi i brug. Her er de tre store udfordringer
Af Christian Eskelund-Hansen,
cand.scient.pol.

Der automatiseres for fuld
damp i metal- og maskinindustrien, men hvordan får man
taget næste skridt mod Industri 4.0 og skabt digital sammenhæng mellem produktion, kunder, lager og logistik.
Foto: Simon Dinsen Hansen

Udfordring 1:
”Tale men begrænset viden”
En række undersøgelser
dokumenterer, at danske
virksomheder gennemgående er gode til at tale om
ny teknologi. Men når det
kommer til evnen i at omsætte begreberne til konkret teknologianvendelse
og i nye forretningsmuligheder, så halter det til gengæld.
Ifølge undersøgelserne
mangler hovedparten af
de danske fremstillingsvirksomheder ofte praktisk viden om, hvordan
man strategisk og implementerer nye teknologier.
Det er formodentligt årsagen til, at en stor del af
den hjemlige industri tilsyneladende har svært
ved både at se potentialet i
og at omsætte dette i nye

teknologiske processer,
produkter og i en styrket
konkurrenceevne.
Løsning:
Flere virksomheder bør
sørge for at sætte digitale
løsninger på dagsordenen. Det er nemlig vigtigt
med en løbende drøftelse
af, hvad de enkelte ord
konkret kan og bør oversættes til i lige præcis det
enkelte tilfælde.
Hvornår har I på det seneste strategimøde, afdelingsseminar eller til morgenkaffen talt om, hvordan I kan inkorporere
nogle af de nye teknologier?
Udfordring 2:
”Size matters”
Samtidig spiller størrelsen en afgørende rolle: jo
større de danske virksomheder er, desto mere gearet er de, når det gælder

evnen til at iværksætte,
indoptage og omsætte
teknologibegreberne til
resultater.
Tilsvarende tager Danmarks mange mindre og
mellemstore virksomheder relativt sjældent og for
langsomt ny teknologi til
sig. De mangler rollemodeller og ligesindede at
drøfte udfordringer og
løsninger med.
Løsning:
Derfor er det vigtigt, at en
større andel af landets
mange mindre virksomheder bliver og opsøger
rollemodeller. Kender du
frontløberne inden for din
branche? Har du talt med
virksomheder, der minder
om jeres, og hvad har du
lært af deres erfaringer?
Udfordring 3:
”Ikke en stand alone model”
Differentieringsmulighe-

der på teknologiske kompetencer alene er marginale. De virksomheder,
der opnår et teknologisk
forspring, bør få det inkorporeret i virksomhedens DNA, produkter,
identitet og organisering.
Ellers bliver forspringet
hurtigt indhentet og efterlignet. Derfor er der et
stort potentiale for differentiering, hvis virksomheden evner at kombinere
de unikke faglige kompetencer med større brugerindsigt og teknologiske
løsninger med et bredere
værdkædeperspektiv.
Løsning:
Hvordan sikrer du at jeres
virksomhed kan blive digital frontløber, og hvad
gør I for at sikre, at teknologien bliver en del af jeres grundidentitet – såvel i
det daglige som på et strategisk niveau?

