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HVAD STUDERER DU, OG HVORFOR BLEV 
DET LIGE NETOP DENNE STUDIERETNING?
Jeg studerer på den internationale linje i Value 
Chain Management på VIA University College i 
Aarhus, hvor jeg i øjeblikket er i gang med mit 
syvende og sidste semester. VCM-studiet be- 
rører alle områder af en virksomhed og har et 
stort fokus på praktisk anvendelse af den lærte 
teori.

I mit valg af studieretning var det vigtigt for mig 
at blive en del af et studiemiljø, hvor gruppe- 
arbejde og relationen til underviserne er vægtet 
højt. Udsigten til et tæt samarbejde med virk-
somheder i undervisningen, og det faktum at jeg 
gerne ville til Aarhus, spillede ligeledes en stor 
rolle.

Interessen for netop Value Chain Management 
kom fra et arbejde, jeg havde i mit sabbatår. Her 
arbejdede jeg på en småkagefabrik, hvor jeg så 
en stor trang til optimering af forskellige pro-
cesser og arbejdsgange. Jeg mente, at der både 
manglede udvikling og engagement, så både 
oplevelsen og resultaterne kunne blive bedre.

Det startede min interesse for procesoptime- 
ring, hvorefter jeg endte med at søge ind på Val-
ue Chain Management.

HVAD KAN DU FORTÆLLE OM DIT IGANG-
VÆRENDE BACHELORPROJEKT I SAMAR-
BEJDE MED JOHNSON CONTROLS?  
Hovedformålet med vores bachelorprojekt er at 
forklare, hvordan elementer fra Industri 4.0 kan 
bidrage til mere agilitet på Johnson Controls’ 
fabrik i Holme.

Kort fortalt så anvendes termen ’Industri 4.0’ 
til at beskrive den fjerde industrielle revolution, 
hvor alle fysiske systemer, cyber-systemer og 
mennesker kommunikerer, navigerer og opererer 
ved hjælp af teknologi. Der er forskellige stadi-
er inden for Industri 4.0, og en præcis analyse af 
det nuværende modenhedsniveau i en virksom- 
hed er afgørende for at have et realistisk beslut-
ningsgrundlag i udarbejdelsen af en strategisk 
køreplan. 

I en sådan vurdering er det vigtigt at se virksom-
heden som helhed, da værdiskabelsen først er 
optimal, når der er harmoni både horisontalt og 
vertikalt under hele Industri 4.0-udviklingen. 

Vi er i øjeblikket i gang med at udvikle den ram- 
me, hvorpå vi kan indsamle de nødvendige  
informationer, der gør det muligt at placere virk-
somheden på det rigtige stadie. Her måler vi på 
fire overordnede områder: ressourcer, informa-
tionssystemer, organisationsstruktur og kultur, 
der alle er defineret af forskellige parametre, 
som identificerer det specifikke modenheds- 
niveau. 

Resultatet af det nuværende modenhedsniveau 
vil gøre det muligt at planlægge vejen frem mod 
næste niveau, da Industri 4.0-elementer bygger 
oven på tidligere niveauers fundament. 

Hele vurderingen af en virksomheds modenheds- 
niveau inden for Industri 4.0 er en tilbagevend- 

ende proces, som gør det muligt at følge de 
forskellige strukturelle områders udvikling og 
derefter planlægge fremtidige relevante indsats- 
områder.

HVORDAN SER DIT DRØMMEJOB UD EFTER 
ENDT UDDANNELSE? 
Jeg har igennem min studietid haft svært ved at 
pege på en specifik stilling som drømmejobbet, 
og jeg tror også, at det er lidt farligt at låse sig 
fast, inden man har mere erfaring på arbejds-
markedet.

På VCM-studiet har vi arbejdet med alle områder 
i en virksomhed og sammenhængen herimellem. 
Det er denne overordnede forståelse af, hvordan 
de forskellige processer spiller sammen og på-
virker hinanden, som jeg finder meget interes-
sant. 

Vores bachelorprojekt er blevet enormt spænd-
ende og motiverende, da den brede virksom-
hedsforståelse fra VCM-studiet harmonerer per-
fekt med tankegangen bag Industri 4.0. Vi har 
her fået en projektledende rolle, der kræver at 
vi selv kan indsamle og tilpasse relevante teorier 
og analyser, der er nødvendige for at belyse den 
specifikke problemstilling. Det er både udfor-
drende og motiverende, at vi er eksperterne på 
området. Dette har vækket min interesse for en 
projektlederrolle, da jeg finder mig godt tilpas 
med at have ansvar og kunne gøre brug af mine 
strategiske evner.

Den teknologiske udvikling drøner fremad, men 
anvendelsen blandt virksomheder halter som ud-
gangspunkt bagefter og begrænses ofte af man-
glende viden om, hvordan elementer fra Industri 
4.0 kan skabe værdi for netop dem. Så drøm-
mejobbet kunne have noget med Industri 4.0 at 
gøre. Det er i hvert fald fremtiden./
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