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Det succesfulde leverandørsamarbejde er en holdsport - Få sammensat det rigtige 
hold fra starten! 

Der er på projektet Stram Kæden gennemført 109 indsatser med i alt 126 danske virksomheder og tilsammen 
er der fundet gevinster for over 100 mio. kroner. Dette blev realiseret ved at arbejde med optimering af forsy-
ningskæderne. Der blev arbejdet med initiativer såsom: øget produktivitet, bedre kvalitet, videreudvikling af 
produkter, bedre logistik samt mindre bundet arbejdskapital.  

Hos rigtig mange virksomheder er der potentialer at høste ved at arbejde med strategisk leverandørsamarbej-
de, men forudsætningen for succes er, at man arbejder på tværs af funktionelle siloer både i egen virksomhed 
og med sine leverandører. For at lykkes med at arbejde på tværs af organisatoriske grænser, er det vigtigt at 
sætte det rette hold fra starten. Her skal virksomheden identificere medarbejdere, der formår at arbejde på 
tværs af de traditionelle organisatoriske grænser (siloer) samt eksternt at etablere gode og tætte samarbejds-
relationer med virksomhedens leverandører. Disse medarbejdere blev i Stram Kæden kaldt for Leverandør 
Udviklings Agenter (LUA), men kan også forstås som ”grænseudvidere”.  

Vi har igennem vores forskning i Stram kæden identificeret forskellige former for grænseudvidende roller, der 
har været essentielle for at lykkedes med Stram Kæden i virksomhederne.   

 

Strategisk leverandørsamarbejde handler ikke kun om pris 

Traditionelt har arbejdet med leverandører været præget af, at prisen har været i fokus, og prisforhandlinger 
har været omdrejningspunktet på de fleste leverandørmøder. Det har forårsaget, at hver virksomhed har haft 
et snævert fokus på hurtige gevinster gennem bl.a. prisreduktion.  

”Vi havde i de sidste otte år kørt strategisk indkøb på den hårde side af diamanten dvs. benchmark og 
global pricing, pooling of quantities… men vi havde pløjet den samme mark lidt for mange gange, og 
når man gør det her, vil alle organisationer erfare, at de får altså mindre og mindre ud af udbyttet hver 
gang” (Henrik Skov Madsen, Tulip). 

BKI Foods reducerede lagerbeholdningen 75 % gennem revideret pallehøjde, optimerede lead 
time og nedbragte behovet for buffer lagre. Dette blev gjort ved at de sammen med et par 
udvalgte leverandører gennem analyser af data fik indblik i bestillings og forbrugs samt 
produktionsmønstre. Dermed reduceredes produktionsstørrelserne fra 200.000 styks til ca. 
2.000 styks per opgave. Derudover er der ved at arbejde med standardisering af materialer, 
farver og set-up time også opnået en reduceret produktionstid.   

http://stramkaeden.dk/
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Det der skal fokuseres på, når der arbejdes med strategisk udvalgte leverandører er relationen, hvor man i fæl-
lesskab optimerer arbejdsgange og innoverer på produkter. Det kræver ressourcer at udvikle dette samarbej-
de, men til gengæld er der anseelige potentialer for større gevinster med udvalgte leverandører (læs mere om 
at udvælge strategiske leverandører her). 

Leverandørsamarbejdet har typisk udelukkende foregået mellem 
salgs- og indkøbsfunktionen. Ofte er der opstået problemer, idet 
sælgerne gerne vil sælge store partier, der i nogle tilfælde har 
gjort det vanskeligt at følge med i produktionen. Andre gange har 
der været overkapacitet i produktionen, og der har hos kunden 
stået varer og fyldt på lagre og i kørebaner. Ligeledes har indkøb 
været i så skarpe prisforhandlinger, der i nogle tilfælde har med-
ført, at leverandøren enten har måttet takke nej til opgaven eller i 
værste fald er gået konkurs. Denne situation er uhensigtsmæssig 
for begge parter, og der er nu behov for en forandring, hvilket blev 
pointerede i et interview med indkøbschef Jacob Christoffer 
Kunstmann fra ISS:  

“Vi er kommet til et punkt, hvor vi ikke længere bare kan slå vores leverandører oven i hovedet for at 
opnå mere værdi gennem lavere priser. Nu træder vi ind i en ny fase, hvor vi går i partnerskaber med 
dem for i fællesskab at skabe mere værdi og så dele i porten”      

Den nye måde at arbejde med leverandørsamarbejdet indebærer, at der koordineres på tværs af fagfunktioner 
både internt i organisationen og i mellem leverandør og kunde. For at optimere samarbejdet og skabe et tætte-
re og mere strømlinet produktions-flow mellem de to virksomheder, er der behov for, at både produktionen, 
planlægning, indkøb og salg indgår i leverandørsamarbejdet. Derved sikres det, at den nødvendige faglige vi-
den, om hvad der skaber det bedste flow på tværs af organisationerne, er til stede, når der optimeres på pro-
cesserne på tværs af virksomhederne. Det er en ny måde at tænke leverandørsamarbejde på, hvor grænserne 
både internt i organisationen og på tværs af organisationerne gerne skal nytænkes.  

Der skelnes, som illustreret nedenfor i figur 1a og 1b, mellem traditionelt og strategisk leverandørsamarbejde. 
Figuren viser overordnet forandringen, i de funktioner der kommunikerer i hhv. den traditionelle og den stra-
tegiske samarbejdsrelation. I det traditionelle leverandørsamarbejde er kontaktfladen mellem virksomhederne 
primært koordineret mellem Indkøb og salg (illustreret i figur 1a nedenfor). Det er derfor ofte udelukkende 
hurtige prisreduktioner, der fokuseres på. I det strategiske leverandørsamarbejde er kontaktfladen bredere og 
spænder over mange funktioner (illustreret i figur 1b nedenfor). Salg og indkøb fungerer her som bindeled for 
at skabe en dialog, hvori alle funktioner er repræsenteret for både leverandør og kunde.    

Hos Micro Matic blev der i leveran-
dørsamarbejdet udviklet et nyt pro-
dukt, der var lettere at forarbejde og 
polere og desuden reducerede mate-
rialeprisen med 15 %. Dette blev mu-
liggjort ved at leverandøren fik indblik 
i nogle af de produktionsmæssige 
udfordringer der findes hos Micro 
Matic. Gennem åben dialog og leve-
randørens materialekundskab, blev 
der i samarbejde innoveret på et eksi-
sterende produkt 

 

http://stramkaeden.dk/
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Figur 1: Traditionelt og strategisk leverandørsamarbejde 

 

Strategisk leverandørsamarbejde kræver, at der aktivt arbejdes med at nedbryde grænserne eksternt mellem 
kunde og leverandør, og derved opbygges et relationsbåret samarbejde (læs mere her). Ligeledes kræver det, 
at der aktivt arbejdes internt i sin egen virksomhed på at forsøge at nedbryde funktionelle siloer. LUA, i den 
grænseudvidende rolle, er de personer, der i deres daglige arbejde forsøger at nedbryde disse grænser. LUA vil 
ofte møde modstand i deres arbejde, især når der er mangel på konsensus mellem funktioner, og leverandør-
samarbejdet er problematisk. Det er derfor vigtigt at udvælge de rigtige personer til denne rolle, da de skal 
kunne håndtere modstanden samt navigere i de øvrige udfordringer og sikre et godt samarbejde. 

Grænseudvidende roller- hvem er den gode LUA?  

Grænseudvidere er blevet defineret som folk der mægler viden mellem individer både i og udenfor organisati-
onen. De har stærke sociale relationer både internt og eksternt, og forstår at skabe den kritiske forbindelse 
mellem organisationen og dens eksterne omgivelser.  

LUA er en grænseudvidende rolle, der skal sikre, at grænsefladerne mellem virksomhederne og internt i virk-
somheden bliver tilpasset til den nye praksis. LUA rollen og dens dertil hørende kompetencer var defineret af 
konsulenterne fra Dansk Industri i følgende fem punkter:  

• LUA skal etablere mål og planer for leverandørudviklingsinitiativer, 
• LUA har ansvar for at lede leverandørudviklingsinitiativer på tværs af kunde og leverandør,  
• LUA skal koordinere samt sikre involvering fra forskellige funktioner: indkøb, kvalitet, produktion, plan-

lægning og logistik, 
• LUA skal rapportere fremskridt og resultater, og sidst men ikke mindst, 
• LUA skal sikre topledelsens tilskyndelse og støtte. 

I praksis er LUA rollen blevet fortolket og anvendt meget forskelligt i diverse virksomheder undervejs i projekt 
Stram Kæden. Den største forskel lå i LUAs hierarkiske niveau, i praksis om rollen blev allokeret til en medar-
bejder eller en leder.  I nogle tilfælde var det CEO, der tog rollen, mens det i andre tilfælde var en assistent eller 
sekretær. Dertil kan der skelnes mellem de udvalgte formelle LUAer, og dem som har ageret LUA på uformel 
basis. Nogle LUA kom ind i rollen idet de i forvejen havde en central rolle internt eller imellem virksomhederne.  

http://stramkaeden.dk/
mailto:http://www.cbs.dk/files/cbs.dk/stram_kaeden_witepaper1_relationsbaret_samarbejde.pdf
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Et andet vigtigt skel lå i erfaringsniveauet for dem, der blev udvalgt som LUA. Der kan overordnet skelnes mel-
lem de erfarne etablerede, der bærer deres eksisterende viden, position og politiske og sociale tyngde ind i LUA 
rollen; og de nye, der karakteriseres af åbenhed, manglende politiske involvering og sociale tyngde fra tidligere 
relationer og historik. De erfarne havde typisk lettere ved at få folk med på vognen, og havde lettere ved at 
navigere politisk. Til gengæld havde de mindre erfarne lettere ved at tænke i alternative veje på tværs af eksi-
sterende grænseflader i organisationen, og var mindre tilbøjelige til at falde tilbage til det traditionelle leveran-
dørforhold. Dette er illustreret i matricen nedenfor i figur 2, der viser en oversigt over de forskellige grænseud-
vidende roller fordelt på to vigtigste kompetence parametre.   

1) Personens hierarkiske position i virksomheden, da denne er essentiel for hvilket råderum personen 
har til at igangsætte og gennemføre forandringerne  

2) Personens erfaringsniveau i virksomheden da dette ofte er sammenhængende med personens vi-
den, uformelle position samt føling med forretningen og de enkelte personer i virksomheden. På bag-
grund af disse parametre, skelnes der mellem fire typer LUA.  

 

 

 

Figur 2: Fire Leverandør Udviklings Agent-roller 

Nederst til venstre i diagrammet, ’den praktiske blæksprutte’, der har et lavt erfaringsniveau og lav hierarkisk 
position i virksomheden. Typisk var den stilling givet til nyankommne, nyuddannede medarbejdere, hvori rollen 
var tiltænkt som en læringsmulighed og gav en mulighed for at være med. Den rolle havde primært administra-
tive opgaver såsom at sætte møder op, sikre at leverandørerne fik den tilstrækkelige information, koordinere-
de tider og data mellem parterne. Udfordringerne denne rolle typisk oplevede, var mangel på autoritet, og 

http://stramkaeden.dk/
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derved stødte denne LUA rolle ofte ind i et glasloft. Denne problematik kan mindskes, ved at sikre en partner til 
LUAen i modsatte hjørne, nemlig den autoritært funderede, for at fæstne beslutningerne opad. 

Øverst til venstre, ’de friske øjne’, med lavt organisatorisk erfaringsniveau men høj formel hierarkisk position. 
Her er der ofte tale om nytilkomne ledere og mellemledere, der endnu ikke var blevet rodfæstet i organisatio-
nen. Denne rolle havde den fordel, at de endnu ikke var for forankret i kulturen og traditionerne i virksomhe-
den. Derfor var det lettere at tænke nyt og komme med udviklende løsningsforslag. Udfordringerne for denne 
funktion var oftest mangel på netværk og rodfæste i organisationen. For at løse denne udfordring bør denne 
type LUA, danne par med den bredt anerkendte, for at sikre at forslag funderes og udbredes via uformel ledelse 
i organisationen. 

Øverst til højre, ’den autoritært funderede’, med stor erfaring og høj formel hierarkisk position. Dette var ty-
pisk CEO eller andre ledere, der udnævnte sig selv til rollen. Denne rolle var central for at sikre initiativets le-
delsesmæssige accept og positionering i organisationen. Tiltag startede i toppen af organisationen og blev im-
plementeret top-down. Udadtil virkede den autoritære grænseudvider som en ledende figur, der vidnede om 
at det strategiske leverandørsamarbejde var højt prioriteret for organisationen. Det gav retning og sikrede, at 
det strategiske partnerskab blev prioriteret af alle involverede parter. Udfordringerne denne type LUA opleve-
de var forskelligartede. Typisk var den største udfordring, at de strategiske tiltag ikke blev implementeret i 
praksis i organisations daglige drift. For at undgå denne problematik bør den autoritært funderede LUA mat-
ches med den bredt anerkendte. Andre gange var det et spørgsmål om mangel på praktiske ressourcer, hvorved 
den praktiske blæksprutte vil være en god samarbejdspartner.     

Den sidste kategori nederst til højre, ’den bredt anerkendte’ med stor erfaring og en lav eller begrænset formel 
hierarkisk placering i organisationen. Typisk var denne stilling tildelt personer, der i forvejen var gode til at age-
re bindeled mellem funktionerne i virksomheden og arbejde på tværs af de funktionelle siloer. Dette kunne 
eksempelvis være en indkøber, der i sin daglige praksis ofte befandt sig ude i produktionen og var velanset her 
såvel som hos leverandørerne. Deres LUA funktion var i praksis at være mægler og formidle viden vertikalt i 
organisationen. Det var ofte personer i stillinger som ledelsessekretærer eller indkøbere der til dagligt befær-
der sig i produktionen eller mellemledere. Her var udfordringerne oftest, at få mandat til at gennemføre foran-
dringerne. For at mindske dette problem er den autoritært funderede en god partner til denne type LUA. 

Sådan lykkedes du med at udviske grænserne på tværs og intern 
I Stram Kæden var det tydeligt at LUA rollen var altafgørende for succes med at etablere et strategisk leveran-
dørsamarbejde. I de virksomheder hvor de udvalgte LUA ikke længere var i virksomheden, gik initiativerne for 
strategisk leverandørsamarbejde i stå kort tid efter. I de virksomheder der havde mest succes med Stram Kæ-
den initiativet, var LUA rollen spredt over flere af de identificerede LUA roller. Ikke mindst var det tydeligt, at 
den bredt anerkendte, var nødvendig for at lykkes, da denne rolle sikrede at initiativet nåede ud i organisatio-
nens og ændrede praksis på tværs af funktioner. Ikke mindst i store virksomheder med en del bureaukrati, var 
denne rolle helt essentiel, mens der i mindre bureaukratiske virksomheder var mere behov for den praktiske 
blæksprutte og den autoritært funderede i samspil. Ofte er der allerede både uforløste og naturligt eksisteren-
de LUA roller i jeres virksomhed, der kan sættes i spil i det strategiske leverandørsamarbejde.    

http://stramkaeden.dk/
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Så, hvordan lykkes din virksomhed med at udvide jeres grænser og arbejde med strategisk leverandørsamar-
bejde?  

• Udpeg de naturlige grænseudvidende roller, som I allerede har i jeres virksomhed.  
• Sørg for at identificere personer, der kan operere i grænserne både eksternt i leverandørsamarbejdet, 

men også formår at bryde med grænserne og skabe forandringer internt i egen virksomhed.  
• Udpeg hvilke relevante grænseudvidende roller, der burde suppleres med for at fuldende jeres behov 

for hhv. forankring i organisationen igennem autoritært funderede LUA, bredt anerkendte LUA der har 
gennemslagskraft og mægling på tværs af funktioner, praktisk koordinering, planlægning og rapporte-
ring, og sidst men ikke mindst udviklet organisationen i nye retninger og tænke ud af boksen.  

 

Af Iben Stjerne 

http://stramkaeden.dk/
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