WHITEPAPER

Fire nøgletrends
inden for fremstilling
og hvordan man
håndterer dem

Produktionsindustrien går en turbulent tid i møde. Selvom mange virksomheder
i branchen har oplevet en stigning i deres produktion og salg i de seneste år,
er der ingen tid til at hvile på laurbærrene. Forskellige rapporter peger på, at
virksomheder ikke er tilstrækkeligt forberedte på fremtiden. Forretningsprocesser
er kun blevet digitaliseret i begrænset omfang, og der er ofte ingen strategi til
at forbedre driften via teknologier som Internet of Things (IoT), servitization, og
kunstig intelligens (AI). Det er en forspildt mulighed, da korrekt implementering af
disse ting kan føre til nye forretningsmodeller, sikring af viden og rekruttering af
ingeniørtalenter.

Bæredygtighed er et andet emne, der kræver opmærksomhed. Love og
bestemmelser bliver gradvist strengere, og forbrugernes krav om mere bæredygtige
produkter bliver stadig højere. En struktureret tilgang til bæredygtighed går hånd i
hånd med at spare energi og reducere spild. Producenter kan bruge dette til at skille
sig ud fra konkurrenterne, og de har en afgørende rolle for at fremme bæredygtighed.
Europæiske virksomheder er globalt førende på forskellige områder med nye
teknologier og produktionsmetoder, der fremskynder energiomstillingen. For at
fastholde den position er de nødt til at investere i R&D samt i medarbejdernes viden
og færdigheder.

I løbet af de sidste par år har produktionsindustrien blomstret ved at outsource produktionen til lavtlønslande. Men en
stor afhængighed af disse lande indebærer visse risici. Stærkt globaliserede forsyningskæder har længe været under
pres fra øgede importafgifter på grund af handelskrigen mellem USA og Kina i 2018. Pandemien gjorde sagen værre og
understregede fordelene ved at decentralisere og regionalisere produktionen og R&D-aktiviteter.
Denne whitepaper fremhæver nøgletendenser, der påvirker nuværende og fremtidig forretningsdrift: innovation og
digitalisering, bæredygtighed, konkurrencen om talent og forsyningskædens robusthed. For hvert emne skitserer vi,
hvordan producenter kan reagere hensigtsmæssigt og fremtidssikre deres forretning.
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En business case hjælper også med at få organisationen til at bakke
op om en forandring. Digitaliseringsprocesser går trods alt hånd i

Trend 1
Digitalisering

hånd med nye arbejdsmetoder. Når organisationen forstår, hvorfor en
forandring er nødvendig, og hvad fordelene er, vil den tage forandringen
til sig.

Gør det trin for trin
Det anbefales at bruge en trinvis tilgang for at undgå for stor påvirkning
af din kernevirksomhed. Din rejse tager måske længere tid, men du kan
nemmere tilpasse dig og foregribe forandringer undervejs. Takket være
øget indsigt træffer du bedre valg og begrænser risici. Og ved at fejre
små succeser vinder du tilslutning i organisationen og skaber gradvist
den nødvendige kulturændring.

Start i det små og skab struktur
Ser du en business case i datadrevet drift? Det er ikke altid nødvendigt
at foretage betydelige investeringer og implementere de mest

Digitalisering bliver stadig mere vigtig for
produktionen. Den hjælper virksomheder
med at blive mere handlekraftige, reagere
fleksibelt på kundernes efterspørgsel
og klare den voksende internationale
konkurrence. Selvom rapporter viser, at der
afsættes flere penge til digitaliseringen end
i de foregående år, er det stadig ikke øverst
på dagsordenen alle steder. I nogle tilfælde
er digital transformation et skridt for meget
– en dyr og omfattende sag, der påvirker
den centrale forretningsdrift. En fuldstændig
transformation er dog ikke altid nødvendig.
Med bare nogle små skridt kan du allerede
opnå en konkurrencemæssig fordel.

avancerede systemer med det samme. Det starter ofte med at indsamle

Start med at spørge ‘hvorfor’

relevante data, validere dem og afstemme de forskellige datakilder.

Hvorfor vil du digitalisere, hvad er dine største svagheder, og hvilke

Ordsproget “skrald ind, skrald ud” gælder også her. Det er overskueligt

muligheder gør din digitale rejse umagen værd? Det første skridt

at arbejde med rene data, og det giver umiddelbare fordele.

på din rejse bør være at besvare disse spørgsmål og kortlægge
den nuværende situation. Gamle systemer kan stå i vejen for

Dataindsamling

dine ambitioner, og det samme gælder for visse processer.

Ved at mærke og opbevare data sikkert et centralt sted – i skyen – ved

Automatisering af en ulogisk proces fører ikke til bedre resultater.

du, hvad du har, og du kan begynde at forbedre din rapportering og

Det kan endda give bagslag, da du skaber mere rigide processer,

dine prognoser. Indsamling af data på et centralt sted betyder også, at

som er svære at optimere.

ændringerne kun skal foretages én gang, hvilket sparer tid og reducerer
antallet af fejl.

Lav en business case
Digitalisering bare fordi du er nødt til det, eller fordi konkurrenterne

Du kan starte i det små med delprocesser snarere end straks at

gør det, er ikke nogen god grund. Du har brug for klare

overføre hele din organisation til skyen. Fjern svagheder ved for

målsætninger, og en business case kan være med til at afklare dem.

eksempel at digitalisere din økonomi- og indkøbsafdeling først. Du vil

Det kan give indsigt i, hvad du ønsker at opnå, og hvordan du tror, du

opleve fordelene ved en cloudplatform, og du kan beslutte dig for at

kan tjene dine investeringer ind igen.

udvide senere.
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5 EKSEMPLER

Hvordan digitalisering forbedrer
forretningsprocesser
1) Bedre produktdesign takket være kundefeedback

3) Servitization

Producenter kan udstyre deres produkter med sensorer og IoT-

Servitization er værd at overveje for mange

moduler for at indsamle og analysere data effektivt. Det giver

produktionsvirksomheder. Ved at knytte tjenester til produkter

dem indsigt i systemernes status i realtid, så de kan komme fejl i

er service ikke længere en udgift, men bliver en mulighed for at

forkøbet ved at bestille reservedele og planlægge vedligeholdelse i

skabe større omsætning og proaktivt imødekomme kundernes

rette tid. Resultatet er mindre uplanlagt nedetid, og det resulterer i

behov. Det kræver at du forstår de produkter, dine kunder bruger,

betydelige omkostningsbesparelser.

hvor de befinder sig, og hvordan de bruges.

Data kan give indsigt, der kan handles ud fra. Det hjælper os med

4) Målrettet markedsføring og salg

bedre at forstå, hvordan kunderne bruger produkterne, typiske

En bedre kundeoplevelse skabes ikke kun på produktniveau.

problemer, hvilke dele der er følsomme over for brud osv. Ved at

Målrettet markedsføring bidrager også til dette. Når du formidler

indsamle disse data kan du forbedre designet af systemerne, og det

det rigtige budskab til kunden på det rigtige tidspunkt og via den

fører til bedre produkter og mere tilfredse kunder.

rigtige kanal, øger du tilliden. Ved at dokumentere dine kunders
ønsker, spørgsmål og (inter)aktioner, ved du, hvad der foregår, og

2) Digitaliser din serviceorganisation

om der er behov for at handle. For kunderne er du ikke længere

Serviceafdelinger håndterer dagligt en lang række problemer

en leverandør, men en partner, der tænker sammen med dem.

eller funktionsfejl. Ved at holde styr på disse på en struktureret,
digitaliseret måde opnår du større indsigt. Hvis der er nogen dele,
der ofte fører til fejl, kan en konstruktionsændring være nødvendig.
Andre komponenter kan med fordel produceres internt i stedet for
at blive outsourcet.
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Et centralt informationssystem, der giver medarbejderne mulighed
for at gemme og hente data, er også værdifuldt for salget. Mange
kundechefer arbejder stadig med Excel, Outlook eller gemmer
kundeoplysningerne i hovedet. Det kan blive problematisk, når
de forlader organisationen. Central lagring af data forhindrer at
værdifuld viden går tabt og gør den tilgængelig til enhver tid. Den
samme viden kan dermed blive en integreret del af salgsstrategien.

5) At måle er at vide
Et centralt datastyrings-system hjælper med at fastslå, om
salgsprognoserne bliver opfyldt. Antag, at du har forudset en vækst
på 12 procent om året. Når alle relevante data er gemt centralt og
klar til dataanalyse, er det lettere at vurdere, om forudsigelsen er
gennemførlig. Det giver dig også mulighed for at reagere i tide f.eks.
i form af målrettede marketingkampagner eller andre aktiviteter.
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Når bankerne yder lån til virksomheder, stiller de også i stigende grad

Trend 2
Bæredygtighed

krav om, at virksomhedens drift er bæredygtig. Derfor er bæredygtigt
iværksætteri ikke længere blot et socialt ansvarligt mål; det er
essentielt for fortsat at drive forretning.

Typer af bæredygtighed
Hvilke kriterier, der skal opfyldes, afhænger af sektoren. Alle
virksomheder skal håndtere deres energiforbrug, men for nogle
brancher er det vigtigere at reducere CO2-udledningen. For andre er det
mere presserende at etablere en infrastruktur til genbrug, upcycling
og genfremstilling af materialer. Produktion ser på optimering i
hele forretningskæden med intelligente fabrikker, mens finans
indsamler ESG-data for at rapportere om compliance. Under alle
omstændigheder bør virksomheder opstille bæredygtighedsmål og
bruge data til at klarlægge, hvordan disse mål nås.
Du er nødt til at vide, hvad du udleder, forbruger og forurener, før

Bæredygtighed er blevet en vigtig søjle
i enhver moderne virksomhed. At måle
virksomheders CO₂-aftryk handler ikke kun
om fabrikker, kontorer og mobilitet, men
også om at få indsigt i hele kæden. Hvordan
opnår du dette, og hvordan kan teknologien
hjælpe dig?

Det skal både store og små virksomheder forholde sig til.

du kan måle effekten af nye planer. En sådan baseline kan for

Direktivet foreskriver, at virksomheder, der skal rapportere om

eksempel etableres med en løsning som Microsofts Cloud for

bæredygtighed, skal have indsigt i deres forsyningskæde. Det

Sustainability. Virksomheden har det ambitiøse klimamæssige mål

betyder, at leverandører, transportkanaler, detailhandlere og

at være energineutral i 2030. Det betyder, at forretningsaktiviteterne

andre samarbejdspartnere også skal have disse oplysninger til

ikke genererer CO2-udledning, for eksempel ved at dække deres

rådighed. Antag, at en børsnoteret virksomhed handler med en

strømforbrug udelukkende med solenergi.

bæredygtighedskriterier. I så fald vil den være tvunget til at skifte

Cloud for Sustainability er i øjeblikket stadig i en testfase, men

Selvom flere og flere virksomheder erkender, at bæredygtighed

til en alternativ leverandør, der har en bæredygtig drift og kan

kunderne vil snart kunne bruge dette miljø til at gøre deres

er afgørende for deres forretningsmæssige fremtid, har mange

bekræfte dette med data.

bæredygtighedsrejse mere håndgribelig. Det hele starter med

virksomhed, der ikke kan dokumentere, hvordan den opfylder sine

svært ved at måle deres aktiviteters miljøpåvirkning. Det er dog

målinger. SaaS-løsningen identificerer hvilke datakrav der er, hvad

nødvendigt. Forskellige bestemmelser tvinger organisationer

Det er en kendsgerning, at kunder i stigende grad stemmer

der umiddelbart er tilgængeligt og hvilke data der kan bruges – og

til at rapportere om dette aspekt, hvilket ikke mindst skyldes et

med deres pengepung og foretrækker at købe fra bæredygtige

forsøger at udfylde eventuelle huller med statistiske modeller. Det giver

europæisk direktiv, der kræver, at børsnoterede virksomheder skal

virksomheder. Deloitte-undersøgelser fra 2021 viser, at 28

kunderne en umiddelbar indsigt i, hvor de står i forhold til energiforbrug

medtage målinger af bæredygtighed i deres årsrapporter.

procent af kunderne allerede er holdt op med at købe bestemte

m.m.

produkter på grund af etiske eller miljømæssige hensyn.
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Konkurrencen om talenter er en
af de største udfordringer for
produktionsbranchen. En aldrende
arbejdsstyrke, begrænset personaletilgang
og en voksende kvalifikationskløft
truer kontinuiteten. Desuden kæmper
producenterne om talenter, ikke kun mod
direkte konkurrenter, men også mod
virksomheder fra andre brancher, der
muligvis kan tilbyde bedre personalegoder.

Trend 3
War for talent

Det er vigtigere end nogensinde før, at producenterne investerer i
at blive attraktive arbejdsgivere. For at forblive konkurrencedygtige
skal de imødekomme behovene hos en arbejdsstyrke, der strækker
sig over flere generationer, og indføre intelligente værktøjer, der giver
folk mere indflydelse. Motiverede medarbejdere er trods alt mere
villige til at tilpasse sig, og har direkte indflydelse på en virksomheds
noget fra det friske perspektiv, som en ung medarbejder giver. Undervejs

evne til at reagere på foranderlige markedsforhold.

Tilbyd udviklingsmuligheder

opdager forskellige typer kollegaer hinandens styrker, og det styrker

En kultur der begynder nedefra og op

For at vinde konkurrencen om talenter er du nødt til at forstå,

holdånden.

Klar kommunikation mellem ledelsen og værkstedsgulvet er

hvad der driver folk i din organisation. Ældre medarbejdere

afgørende for at øge engagementet og reducere udskiftningen af

værdsætter måske personalegoder mere end deres yngre

Sikr viden

personale. På den ene side får du en bedre idé om, hvad der foregår

kolleger, der foretrækker en bedre balance mellem arbejdsliv

Når din arbejdsstyrke bliver ældre, er det også vigtigt at bevare

i organisationen. På den anden side giver det dine medarbejdere

og privatliv og lægger stor vægt på bæredygtighed og at udføre

dens kollektive viden. For eksempel om arbejdsmetoder,

selvtillid og frihed til at udvikle deres egne initiativer.

meningsfuldt arbejde. Hvis du ikke allerede har gjort det, så

produktionsprocesser og best practices, der adskiller din virksomhed

undersøg, hvordan du kan indarbejde disse temaer i din vision og

fra konkurrenterne. Mange producenter er blevet så specialiserede, at

dine mål.

de søger ekstremt specifikke færdigheder, som meget få medarbejdere

Der findes stadig mange hierarkiske organisationer, hvor
beslutningerne tages i toppen, og der ikke er plads til bottom-up

uden for organisationen sandsynligvis besidder. Det kræver meget af

initiativer. Hvis det er tilfældet i din organisation, bør du overveje en

Vær opmærksom på, at yngre generationer har et stort behov

nye medarbejdere, der følger i deres erfarne kollegers fodspor, og det

trinvis tilgang til at skabe en mere åben virksomhedskultur. Involver

for personlig udvikling. Udviklingsmuligheder kan være i form af

gør det vanskeligt at besætte ledige stillinger.

dine medarbejdere i ændringer og planer. Træf færre “top-down”

trænings- eller mentorprogrammer, hvor erfarne medarbejdere

beslutninger, fokuser på outputtet, og ros de medarbejdere, der

tager yngre kollegaer under vingerne. De videreformidler deres

Når viden bevares i et centraliseret system (i skyen) bliver den lettere

tager initiativet, selvom de ikke opnår resultater med det samme.

viden og erfaring, giver værdifuld feedback og lærer samtidig

tilgængelig og lettere for alle at bygge videre på. Der kan dermed søges
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i den kollektive viden, og den kan kombineres med
arbejdsinstruktioner og manualer. Inddrag det i din onboarding
af nye medarbejdere, og du vil bemærke, at de hurtigere skaber
værdi for organisationen.

Bemyndigelse
Endelig er teknologi en afgørende faktor for at fastholde
eksisterende og rekruttere nye medarbejdere. Yngre fagfolk
foretrækker at have et frit valg, og de kræver effektive værktøjer,
der hjælper dem i deres arbejde. En firma-bærbar eller
-smartphone skal give en velkendt brugeroplevelse og nem
adgang til relevante data, uanset hvor medarbejderen befinder
sig.
Hos Fellowmind er vores mål at få folk til at nyde at arbejde
med teknologi og at få teknologien til at arbejde for dem. Vi
understøtter blandt andet produktionsfirmaer for at sikre, at
værktøjet er fremtidssikret og opfylder brugernes ønsker og
præferencer. Når der ofres ekstra opmærksomhed på dette,
oplever vi, at produktiviteten og arbejdsglæden stiger, og i sidste
ende gør det arbejdsgiverne mere attraktive for fremtidige
talenter.
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Trend 4
Forsyningskædens
robusthed
Forsyningskæder er blevet mere komplekse i de seneste årtier på grund af
globaliseringen, virksomhedernes vækstambitioner og deres stræben efter bedre
fortjeneste. En stor del af produktionen er flyttet til lavtlønslande, og det har resulteret
i komplekse globale produktionsnetværk. Det betaler sig i gode tider, men er også
risikabelt, når der opstår forstyrrelser.
Det kommer ikke som en overraskelse, at robuste forsyningskæder står højt på dagsordenen hos mange virksomheder ifølge en
2020-undersøgelse udført af McKinsey. De seneste år er forstyrrelser i forsyningskæden blevet hyppigere. På tværs af alle brancher
oplever virksomhederne i gennemsnit forstyrrelser hvert 3,7 år. Disse forstyrrelser kan føre til varemangel, økonomisk skade og tab af
arbejdspladser. Årsagen kan være en naturkatastrofe, politisk uro eller en global pandemi såsom COVID-19.

At finde balancen
Ifølge en Gartner-undersøgelse har kun en femtedel af virksomhederne et netværk, der er tilstrækkeligt modstandsdygtigt til at kunne
reagere på dette. Selvfølgelig kan man ikke forhindre katastrofer, men man kan være forberedt. For eksempel kan man identificere
alternative leverandører og øge sit (nød)lager. Sidstnævnte synes at være i modstrid med en lean tilgang, som lægger vægt på en effektiv
just-in-time varestrøm og eliminering af spild.
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For at forhindre forstyrrelser i at lamme organisationen skal

leverandørernes specialiseringer og specialfremstillede slutprodukter.

der dog findes en balance mellem just-in-time og just-in-case;

Hvis det er tilfældet, er det afgørende at udarbejde retningslinjer eller en

mellem effektivitet og modstandsdygtighed. Virksomhederne er

trinvis plan for de forskellige scenarier. Med andre ord er risikostyring en

så småt på vej tilbage til just-in-case og større lagerbeholdninger,

standardprocedure for til forebyggelse af forstyrrelser i forsyningskæden.

så de til enhver tid kan imødekomme markedets efterspørgsel.

Et vigtigt aspekt er indsamling af data om leverandørernes økonomiske

Det er dyrt at opbygge buffere, men det giver stabilitet og

forhold, og om hvor hurtigt de kan opskalere deres produktion eller skifte

forhindrer mindre problemer i at medføre et stop.

produktionssted. Dette er væsentlig information for at kunne foregribe
uventede og konstant skiftende situationer korrekt.

Risk Management
Det er en kendsgerning, at forstyrrelser nu optræder oftere og

Samarbejde

har flere konsekvenser. De skyldige er blandt andet pandemier,

Samtidig kan man kaste et kritisk blik på sine styklister og artikler

naturkatastrofer og handelskrige. En anden problemstilling er

sammen med produktionsteamet. Find ud af, hvilke dele der kommer fra

målrettede cyberangreb, der kan lukke hele produktionslinjer.

højrisikoområder, og om der er alternativer. Hvis de ikke er tilgængelige,

For mange virksomheder er single-sourcing ikke længere en

så find passende løsninger i samarbejde med din leverandør. Under

mulighed. At stole på én leverandør sparer omkostninger og

alle omstændigheder er det en god strategi at fremme samarbejdet

bureaukrati, men kan gøre dig sårbar. Hvad sker der for eksempel,

i forsyningskæden. Det giver jer indsigt i hinandens leveringstider og

hvis leverandør bliver udsat for et cyberangreb, en fabriksbrand

lagerbeholdninger og skaber et system til tidlig varsling.

eller kommer i økonomiske vanskeligheder?
Det er bedre at stræbe efter solide og diversificerede relationer

Kontroltårn

til leverandører. Det kan være flere leverandører af den samme

Et kontroltårn-system bidrager til en robust forsyningskæde

komponent, eller den samme leverandør, der kan producere

på grund af den indsigt, det kan give. Ligesom et kontroltårn i

fra flere forskellige steder. Sats på decentralisering og – om

lufthavnen giver sådan et system et overblik over hele driften

muligt – regionalisering af produktionen for at reducere risici og

og samler og mobiliserer data, der er spredt over mange

forkorte leveringstiden for færdige produkter. Selvom det er dyrt,

steder i og uden for organisationen. Realtidsinformation om

giver det dig mere kontrol over lagerbeholdningerne og bringer

for eksempel lagerbeholdninger, ordrer og produktion giver dig

produkterne tættere på slutkunden.

mulighed for hurtigere tilpasning og for at bestemme, hvad der
skal prioriteres, og hvilke handlinger der skal iværksættes for

I nogle tilfælde er det dyrt og urentabelt at have store

at løse problemer.

lagerbeholdninger på grund af varestrømmenes kompleksitet,
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Kunne du tænke dig
at vide mere om de
muligheder, som
digitalisering og skyen kan
skabe for din virksomhed?

Ræk ud til os!

Fellowmind Site | +45 82 32 32 32 |
info@fellowmind.dk

