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Resume 
I den første pilot af projektet ”Digitale Læringsplatforme” blev der i første fase udført en 
interviewrunde af virksomheder indenfor SMV-segmentet. Samt en let scanning af 
markedet for XR teknologileverandører. Dette skal ligge til grund for prototype udvikling 
samt konkretisering af læringskonceptet indenfor Operations Management.  
I data indsamlingsfasen blev virksomhedernes digitale kompetencer og modenhed 
kortlagt, samt researchet i anvendelsesmuligheder inden for XR-Teknologier (eXtended 
Reality) og hvilke forudsætninger/kompetencer som understøtter brugen af digitale 
værktøjer. Dataindsamlingen forgik overvejet via interview, understøttet af spørgeskema, 
samt sparringssessioner og en enkelt workshop med både repræsentation af 
virksomheder og teknologileverandører. 
 
Det står tydeligt at teknologiudviklingen fortsat er i ekspotentiel udvikling, mens adaptionen 
og investeringen i de understøttende discipliner og kompetencer i SMV-segmentet halter 
efter. Dette kan skyldes flere faktorer, men ofte manglende kendskab til de digitale 
værktøjer samt klarhed omkring anvendelsesmulighederne og værdiskabelsen. Desuden 
er XR-teknologien relativ ”ung” og der findes ikke meget ”ud af boxen standard” som 
virksomhederne kan købe ind til. Men kræver oftest en større mængde tilpasning og 
udvikling for at passe ind til den enkelte virksomheds formål, læringssituationer og 
værdiskabelse.  
 
På baggrund af den første fase (dataindsamling) kigger projektet nu ind i fase 2, som 
omfatter prototype udvikling og udvikling af en MVP (Minimum Viable Product). MVP’en 
skal omfatte en digital version af Festo procesanlægget (VIA Horsens), hvorpå den første 
workshop omkring digital sidemandsoplæring tog sted. 
Desuden vil projektet udvikle et kursusmodul, hvor læringskonceptet skal udvikles ud fra 
principperne indenfor Operations Management, samt designe test scenarier der afspejler 
de læringssituationer og kompetence gab som findes i SMV-segmentet. Det er væsentligt 
at produktet er skalerbart og forholdsvis simpelt kan tilpasses forskellige virksomhedstyper 
og produktionsset-up, netop for at genskabe genkendelige læringsmiljøer. 
Fase 2 vil inkludere yderligere sparring med virksomheder, teknologileverandører og 
uddannelsesinstitutioner. Samt koncept workshop hvor indhold og den teknologiske 
platform vil blive konkretiseret, for så at kunne blive anvendt som en agil sprintplan for 
videreudvikling af MVP.  
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Baggrund 
I mødet med og i overgangen til Industri 4.0 er der et stort og stigende behov for og krav om 

omstilling og opkvalificering af viden og kompetencer hos danske produktionsvirksomheder. 

Der er en udbredt fælles forståelse for og erkendelse af behovet for situeret læring og 

distribueret træning så afstand i tid og sted mellem læring og arbejde mindskes, så 

effektivitet og produktivitet opretholdes. Digital teknologi spiller væsentlig rolle heri men 

produktionsvirksomheder omfavner mange forskellige fagligheder med forskellige ’teknologi 

forståelsesrammer’, der medvirker at deres digitale forestillings- og handlekraft er 

forskelligartet, og ofte modstridende og konfliktfyldte. F.eks. i forbindelse med udviklingen 

af digitale tvillinger bør en virksomhed besidde et kompetencesæt eller discipliner som 

understøtter denne som f.eks. data disciplin. Uden vil virksomheden ikke få nogle brugbare 

outputs, hvis inputtet er mangelfuldt.  

 

Formål 
Formålet med nærværende pilot er, at systematisk undersøge, afdække og kortlægge 

design kriterierne for nyt læringsformat, nye læringsteknologier og læringsindhold, der taler 

til en ’fælles teknologi forståelsesramme’. Gennem fælles teknologiforståelse i praksis vil vi 

fremadrettet i projektet kunne designe læringsbaner og skræddersy træningsforløb målrettet 

danske SMV’ers omstilling til avanceret produktion og ny digital teknologi. 

 

Pilot 1 er delt op i 3 faser og skal give input til udvikling og test af digitale læringsformater i 
form af AR/VR op i mod et fysisk læringsformat.  
De efterfølgende piloter vil involvere produktionsmedarbejdere i træning i de digitale 
formater og udbyttet af læringen vil blive sammenlignet og evalueret ift. et fysisk format. 
Fordele og ulemper ved det digitale formater vil blive opsamlet til brug for en videreudvikling 
af det digitale formater. 
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Aktivitetslinje 
 

 
 
 
Fase 1 – Data indsamling: 

• 1. Juli 2021: Onboarding af projektleder.  

• Projekt/aktivitetsplan.  

• Research og sparring. 

• Workshop planlægning.  

• Virksomheds og leverandør interview.  

• 29 September 2021: Workshop med deltagelse fra virksomheder og 
teknologileverandører.   

• 29 Oktober 2021: Afslutningsrapport for Fase 1 af projektet. Dataindsamling omfatter: 

• Virksomhedsinterview baseret på spørgeskema – digital modenhed. 

• Interview og produktdemo fra teknologileverandører. 

• Sparring med Svendborg Erhvervsskole – Projektleder Brian Østergaard. 
 

Status 
Projektet har udført en let scanning af markedet for XR teknologileverandører, samt haft 
tættere dialog og produkt demonstration med nogle udvalgte. Det står tydeligt at 
teknologien fortsat er i hurtig udvikling, om end dele af XR-teknologien fortsat er ”ung” på 
nogle områder. XR-teknologien spænder bredt og det er nødvendigt med en yderligere 
kategorisering eller kortlægning af de forskellige teknologier samt deres 
anvendelsesmulighed i forbindelse med læring. 
Indledningsvis kan vi se en større anvendelse af AR og VR i forbindelse med kommercielle 
processer og opgaver. Hvor MR i større grad er anvendt i forbindelse med fjern support i 
produktionsmiljøet. 
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Eksempler på Mixed Reality eller eXtended Reality: 
 

 
 
 
 
Virksomhedsinterviewrunden gav et godt indblik i forskellige niveauer eller grader af digital 
modenhed og adaption. Der var en sammenhæng mellem sporadisk adaption af digitale 
værktøjer og virksomhedernes manglende afklaring omkring deres digitale strategi (CMMI-
modellen). Trods forskellige niveauer af digitalisering, var der fælles træk på 
problemstillingerne som blandt andet omfattede sidemandsoplæring, procesverifikation og 
standardisering, kommunikation og informations flow mv. 
Et kompetencesæt eller ”nye” discipliner er nødvendige for at kunne arbejde med digitale 
værktøjer og for at få det fulde udbytte ud af dem. Med andre ord et kompetencesæt for 
digital parathed. 
 
Fra workshoppen gav de deltagende virksomheder deres feedback (se bilag) i forbindelse 
med en række spørgsmål omkring anvendelsesmuligheder for digitale læringsplatforme, 
samt hvilke afklaringsspørgsmål der kunne være i forbindelse med investering og 
implementering af XR-teknologi. Der var primært fokus på situationer med 
sidemandsoplæring, informations og kommunikation samt kvalitetssikring. Desuden blev 
der rejst nogle nye afklarende spørgsmål som vil blive taget med videre i fase 2 af 
projektet. For detaljer se afsnittet om ”Sammenfatning af workshop”.  
 
Projektet har nu tilstrækkeligt datagrundlag for at kunne udvælge nogle områder inden for 
Operations Management for de første piloter.  
Tilgangen bliver agil-prototype udvikling, således vi opnår kontinuerlig feedback loops og 
behovsafklaring. Indledningsvis ser vi behov for generelt introduktion til værktøjerne og 
hvordan eksempelvis VR-controllere fungere og hvordan brugeren navigere i det virtuelle 
univers. Herefter kan en MVP (Minimum Viable Product) omfatte en simple 3D kopi af et 
procesanlæg, som eksempelvis Festo Lab i VIA Horsens. Dette kan fungere som skabelon 
for videre udvikling og skalering af test scenarier og simuleringer der bygger på 
virksomhedernes behov.   
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Next steps overvejelser for læringskonceptet: 

 
 
 
Datafundament for den konceptuelle ”mock up” tager udgangspunkt i interviewrunden og 
kortlægning af digitale kompetencer/modenhed. Samt sparring og workshop output hvor 
yderligere kompetence gab og forudsætninger for digital parathed blev konkretiseret. 
 
For at kunne bygge et skalerbart træningsmodul (skal kunne tilpasse forskellige 
virksomheder) vil der være brug for en interview/proces mapping runde for at få kortlagt de 
fællestræk af procesgange og steps som der findes på tværs af virksomhederne. Disse 
skal så ligge til grund for den videre udvikling af platformen. Desuden skal de eksisterende 
trænings og læringssituationer også afklares med virksomhederne, for at kunne sikre disse 
er repræsenteret i piloterne (se overstående eksempler ”Test Scenario A-D”). 
En workshop for at konceptudvikle og udarbejdelse af ”storyboards” skal planlægges 
sammen med teknologileverandører. 
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Beskrivelse af deltagende virksomheder 
 
 

 
 
Boehringer Ingelheim 
 
Dyr og menneskers liv er indbyrdes forbundne. Jo mere sunde og raske dyr er, des større 
er chancen for, at menneskene generelt set også er det. Hos Boehringer Ingelheim 
arbejder vi på at udvikle banebrydende behandlinger, som forbedrer både menneskers og 
dyrs liv. Vi skaber værdi gennem innovation inden for områder med højt udækket 
medicinsk behov. 
Boehringer Ingelheim Animal Health forsker kontinuerligt for at kunne tilbyde de bedste 
produkter til at forebygge, behandle og helbrede sygdomme hos både kæledyr (kat, hund 
og hest) og produktionsdyr (svin, kvæg og fjerkræ).  

 

Animal Health Nordics 

I de nordiske lande tilbyder vi en række veterinære lægemidler. Nogle af dem fås i 
håndkøb, mens andre er receptpligtige. Derudover sælger vi fodertilskud, der er udviklet 
som supplement til medicinsk behandling. Salg og markedsføring af vores produkter til dyr 
i de nordiske lande bliver varetaget af Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics med 
hovedkontor i København. 
 
Boehringer Ingelheim produktionsenhed har lokation i Kalundborg og er en del af en større 
koncern med mere end 70.000 ansatte. Boehringer Ingelheim har produktion indenfor 
Pharma industrien både indenfor mennesker og dy. De producerer kosttilskud/lægemidler 
og andre produkter til dyr i Kalundborg og er den eneste af denne slags i koncernen.  
De er ca. 50 - 60 ansatte i Kalundborg og deres produktion er indenfor procesindustrien 
hvor et af deres største produkter er Bovical. De har løbende de seneste år gennemgået 
en rivende udvikling og har udvidet deres produktion af Bovical flere gange. 
 
 
For et par år siden har de indført SAP som deres ERP-system og de arbejder stadigvæk 
på få det fuldt integreret i virksomheden. Virksomheden. Deres medarbejdere har løbende 
været på interne kursus som har været afholdt internt i virksomheden.  
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Wavin  

 

Wavin er en innovativ løsningsudbyder til bygge- og infrastrukturindustrien på tværs af 
flere kontinenter. Med 60+ års ekspertise er vi kompetente til at tackle nogle af verdens 
største udfordringer omkring: vandforsyning, sundhed, bæredygtige byer og byggeri. 

Hos Wavin fokuserer vi på at skabe positive forandringer i verden, og vores lidenskab er at 
bidrage til bygninger og steder, der øger livskvaliteten og levestandarden. Vi samarbejder 
med kommuner, ingeniører, planlæggere, entreprenører og installatører for at gøre byer 
fremtidssikre og bygninger komfortable og energieffektive. 

Wavin er en del af Orbia, et fællesskab af virksomheder, der er bundet sammen af ét 
formål: at Forbedre levevilkår i hele verden. Wavin har 12.000 ansatte i 40+ lande verden 
over og opererer under mærker som Wavin, Amanco og Pavco. 

Wavin Danmark udgør sammen med afdelingerne i Norge, Sverige og Finland Wavin-
koncernens Nordiske Territorie. Det tætte samarbejde mellem de fire afdelinger giver os 
mulighed for at udnytte synergierne på tværs af landene, som skaber værdi for vores 
kunders forretning. 

 

Fakta om Wavin Danmark 

• I Hammel råder Wavin over et samlet areal på 260.000 m2, hvoraf de 30.000 m2 er 
indendørs. 

• Wavin producerer cirka 20.000 tons om året på vores 20 sprøjtestøbemaskiner, 13 
ekstrudere og tre rotationsstøbemaskiner. 

• Wavin har 2444 lagerførte varenumre. 

• Wavin har et erklæret mål om, at 20% af omsætningen skal komme fra nye 
produkter. 

• Wavin har over 375 patenter. 

Wavin har adgang til et internationalt udviklingscenter med 50 specialister. 
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Vola 
 
Vola er kendt for at fremstille armaturer i rustfast stål og det er den danske designer Arne 
Jocobsen som har designet flere af disse armaturer. 
 
Et kendetegn ved Arne Jacobsens arbejde var, at alt overflødigt var skåret væk. 
Enkeltheden og helheden i udtrykket var hans mål. Han fandt derfor også ideen om en helt 
ny form for armatur interessant og tilbød at arbejde videre med udformningen af selve 
armaturet. 

VOLA har været i produktion i over 50 år. Først på den lille fabrik i Aarhus, siden 1999 på 

fabrikken i Horsens. 

Stort set alle komponenter fremstilles i Danmark hos VOLA A/S, hvor produktionen er 
baseret på en ideel blanding af skandinavisk håndværk og anvendelse af det nyeste 
teknologiske udstyr. Produktionen er baseret på LEAN principperne, hvor lagre minimeres, 
og hvor produkterne sættes i produktion i det øjeblik, de sælges. 

Produktionen er organiseret i teams, der samarbejder tæt for hele tiden at forbedre 
processerne. Hver enkel proces så som bukning af tude og polering af overfladerne 
kræver en særlig kompetence. Hvert armatur testes individuelt før det emballeres og 
sendes ud i verden. Vola beskæftiger ca. 270 medarbejdere. 

 

Sammenfatning fra interviewrunderne 
 
Formålet med interviewrunderne af virksomhederne var at få kortlagt deres individuelle 
digitale modenhed/parathed, samt eksisterende brug af digitale værktøjer. Derudover blev  
der spurgt ind til udfordringer og begrænsninger i forbindelse med deres digitale udvikling. 
Dette resulterede i en sammenfatning med de væsentligste fællestræk på tværs af  
virksomhederne: 
 

• Den formelle oplæring/system træning foregår oftest via sidemandsoplæring, ikke 
systematisk.  

• Implikationer hertil kan være en inkonsistent oplæring samt begrænset kontinuerlig 
forbedring og best practice implementering. 

• Data flowet er for de fleste delvist digital. Selve data disciplinen og opsamling er 
ukendt og foregår manuelt.  
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• En væsentlig forudsætning for digitalisering er data disciplin. Alternativt bliver 
eksisterende dårligdomme overført digitalt = fordyrede ikke brugbare løsninger.  

• Lean Principper er udbredt i produktionsmiljøet (fysiske tavler, Kanban mv.).  

• Der findes ikke simuleringsværktøjer til test/forsøg i produktionsmiljøet.  

• Der mangler tydelighed og retning for den digitale strategi og implementeringsplan.  

• Dette hænger formentlig sammen med manglende forståelse/viden omkring 
eksisterende digitale værktøjer og værdiskabelsen, samt intern enighed omkring 
hvor og hvordan digitalisering skal skabe værdi for virksomheden. 

• Det digitale mindset er sporadisk, dog mest proaktivt blandt medarbejder hvor 
involveringsgraden er høj.  
 

• En væsentlig forudsætning for succesfuld implementering af digitale 
projekter/værktøjer mv. er kulturen og forandringsledelsen der udføres. Mange 
undersøgelser i morderne ledelse understøtter at en høj involveringsgrad af 
medarbejdere sikre mindre modstand til forandring og sågar promovere mere 
proaktivitet og engagement.  

• End to end data integration er begrænset.  

• Dele af værdikæden kan være automatiseret men ikke integreret. Oftest kan det 
skyldes manglende klarhed/overblik over kerneprocesserne og et fragmenteret 
systemlandskab som er komplekst at skulle integrere med hinanden. 

• Proces- og dokumentverifikation foregår oftest manuelt. 

• Det kræver både en kultur og et mindset der understøtter det at arbejde ensartet og 
konsistent. Men også en pragmatisk tilgang så det ikke bliver et kæmpe 
administrativt arbejde. Alternativt risikerer man processerne (dokumenter) kun lever 
i skuffen og aldrig i hverdagen til at sikre standarder og kontinuerlig forbedring. 

 

Sammenfatning af workshop 

På workshoppen var der deltagelse af de nævnte 3 virksomheder med 2 repræsentanter 
fra hver virksomhed. Ligeledes var Rambøll med som teknologileverandør indenfor XR-
teknologien og Svendborg Erhvervsskole fra med som den praktiske bruger af XR-
teknologien. 

Inden denne workshop havde de tre virksomheder besvaret et spørgeskema som skulle 
afdække deres digitale kompetencer og være fundamentet for workshoppen. Fra 
spørgeskemaerne kunne det ses, at virksomhedernes digitale kompetencer var meget 
forskellige. For at få en fælles forståelse af operations management og industri 4.0 og de 
paraplybegreber der findes indenfor industri 4.0 blev dette i rammesat i starten af 
workshoppen. Den hastige udvikling der sker inden for teknologien og de muligheder det 
giver for virksomhederne blev kort gennemgået. Vores fokusområde med workshoppen 
var at benytte XR-teknologien til sidemandsoplæring eller som det også benævnes TWI 
(Traning within Industry). 
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Begreberne automatisering og digitalisering blev gennemgået og hvad der ligger i disse 
begreber. Interviewrunden blev gennemgået (Spørgeskema) med de delkonklusioner der 
var for de implicerede virksomheder.  

Den første og indledende workshop var tiltænkt generel introduktion samt sikre en 
onboarding til projektet og en fælles forståelse for de begreber projektet og den første pilot 
omfatter. Der var ca. 4 timer effektivt tilgængeligt og agendaen samt formålet var skitseret 
op som følgende: 
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Paraplybegrebet Industri 4.0 blev iscenesat og illustreret som følgende: 

 

 

Som nævnte er Industri 4.0 mange teknologier og begreber, hvilket kan være svært at 
forholde sig til med den eksponentielle udvikling der er sket i de seneste år. Hvordan skal 
SMV’er, med en allerede travl hverdag, kunne følge med denne udvikling og være parat til 
denne omvæltning, det at skulle følge med og valg af den rette teknologi. Også oplæring 
og uddannelse vil man se at disse teknologier kan have indflydelse på - både pædagogisk 
og didaktisk.  

 

Findings fra workshop 

I det store hele gik workshoppen udmærket, gruppen var bredt repræsenteret og 
deltagerne havde selvsagt forskellige indgangsvinkler til digitalisering, læring og 
problematikkerne herom. Hvilket gjorde dele af forventningsafstemningen af det 
forventede workshop output en smule ukonkret. Men der blev draget nogle væsentlige 
erfaringer fra workshoppen, som vil danne grund for det videre forløb i forskningen samt 
planlægning af de fremtidige workshops.    

Der var to oplæg omkring XR-teknologien og det at have både en bruger og en leverandør 
med i disse oplæg viste sig at være yderst interessant. Det at have en bruger med som  
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har afprøvet mange forskellige områder indenfor XR-teknologien og hvad der gik godt og 
mindre godt gav en fornemmelse af hvor mange muligheder der er indenfor denne 
teknologi. Her tænkes både på økonomi og ”ease of implementation”. Men særligt også 
hvilken teknologi der egner sig indenfor de forskellige områder. Som nævnt havde vi fokus 
på sidemandsoplæring i vores workshop og der var mange bud på hvilken XR-teknologi 
der er bedst kunne anvendes. Virksomhederne var meget begejstret for Hololensen som 
er mixed reality briller som er ergonomisk, trådløs og selvstændig holografisk enhed med 
virksomhedsparate applikationer, der kan øge brugerens præcision og produktivitet. I følge 
Svendborg Erhvervsskole v/Brian er det en dyr løsning og det er Facebook, som ejer 
producenten, og det kræver en Facebook konto af anvende dem. Dette medfører, at 
Facebook har direkte adgang til dine aktiviteter og data. Der findes andre producenter af 
VR briller, men ikke alle APP’s kan anvendes på dem. 

Der er mange nye teknologier indenfor XR og det gav både os som undervisningssted og 
for vore deltagere fra virksomhederne et godt indblik i hvilke muligheder og også de 
ulemper der er ved benyttelse af denne teknologi.  

Punkter som kom frem under vores workshop 

 

Til hvilke arbejdsopgaver er XR teknogien egnet til og hvilken teknologi skal anvendes?  

• Vola nævnte at til deres montageafdeling ville TWI være at fortrække, men de kunne 
godt se mulighederne i Hololinsen i forbindelse med remote support. 

• Boringer Ingelheim kunne også se muligheder i at benytte Hololinsen i deres 
sidemandsoplæring og måske også i deres salgsarbejde. 

• Wavin ville kunne benytte denne teknologi til deres omstillinger i produktionen. 
 

Prisen for dette produkt er med til at man vil vente. Her spiller sikkerhed også en væsentlig 

rolle. Pt. Er prisen omkring 30.000kr for et sæt Hololinse briller (out of the box standard). 

 

En anden løsning som blev omtalt er 360 grader kamera som ikke er en dyr løsning. Det 

er dette produkt som vi i første omgang vil arbejde vider med for at udarbejde en case for 

sidemandsoplæring på vores KUKA-robot. 

Der var også en snak om hvorvidt det er muligt, at får kategoriseret disse teknologier i 

forhold til anvendelsesmuligheder. Det er vanskeligt for virksomhederne at finde rundt i 

alle disse teknologier og det vil være en god ide at få lavet en form for guide til dette. 
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Konklusion 
• I forbindelse med interviewrunden af virksomheder og teknologileverandører blev det 

gjort tydeligt, at der er et gab imellem hastigheden for teknologiudviklingen og 
anvendelsen i SMV-segmentet. 

• Der bør fra virksomhedernes side være fokus på det kompetencesæt der understøtter 

digital parathed, for at kunne arbejde med digitale værktøjer og få det fulde udbytte. 

Eksempelvis giver det ikke meget mening at tale om ”digitale tvilling” hvis en 

virksomhed ikke har en grundlæggende datadisciplin og tilgængelighed.  

• Trods XR-teknologien er relativ ”ung” i sin udvikling og adaption, så findes der mange 

teknologileverandører af teknologien med hver deres niche. Med andre ord findes der 

ikke meget ”ud af boxen standard” som virksomheder kan købe ind til og starte med at 

bruge fra dag 1.  

• For at retfærdiggøre en investering skal værdiskabelsen eller tilbagebetalingen 
konkretiseres. Der findes pt. Ikke ret mange ”use cases” som underbygger 
beslutningen. Dette bliver en central del i pilotforløbet. 

• En kortlægning og kategorisering af de eksisterende XR-teknologier samt deres 
didaktiske anvendelsesformål er nødvendig for at finde det rigtige match mellem 
teknologi og læringssituationer. 

• For yderligere at kunne præcisere områder for anvendelse af XR-teknologier, bør der 

være et solidt kendskab til interne processer og værdiskabelse, således de rigtige 

processteps kan digitaliseres for enten at skabe merværdi eller fjerne ikke 

værdiskabende aktivitet. 

• Det samme gør sig gældende i forbindelse med risikoafdækning, hvor VR-teknologi 
egner sig særdeles i de situationer hvor der kan være svær tilgængelighed eller stor 
risiko forbundet med en proces eller opgave. 

• Forskning indikerer at XR-teknologier er mere effektive og intuitive i form for læring 

som både sikre hurtigere træning; effektiv træning; mere fokuserede og engagerede 

kursister. 

Next step 
• Udvikling af MVP (Minimum Viable Product) af Festo proces anlæg, hvorfra udviklingen 

fortsættes. 

• Afklaring af læringssituationer fra fokus virksomheder som skal afspejles i 
læringskonceptet. 

• Yderligere mapping af generiske produktionsprocesser således der sikres en skalerbar 

platform i ”modulært design”. 

• Sparring og vidensdeling med Aalborg Uni. Omkring deres Festo anlæg – Smart 

Production (test scenarier, digital tvilling mv.). 

• Planlægning og udførelse af workshop med fokus på konceptudvikling (læringsmodul, 

teknologi platform, Operations Management indhold). 

•  
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