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1 Executive summary  
 

Vores undersøgelse belyser danske mellemstore fremstillingsvirksomheders adfærd med hensyn til 

Supply Chain Risk Management. Vi har indhentet litteratur på området, der enstemmigt konkluderer, 

at virksomheder i denne størrelse ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at implementere SCRM, og 

dermed udgør en risiko for de andre partnere i forsyningskæden. Der skulle være flere årsager hertil, 

blandt andet mangel på kompetencer, ressourcer, manglende bevidsthed om afhængighed og det 

ubalancerede magtforhold der er mellem store og mellemstore partnere i Supply Chain, hvilket 

resulterer i mistillid fra de små og mellemstore virksomheder. Eftersom langt den største andel af de 

globale virksomheder er i SME segmentet, er det sandsynligt at den forhøjede risiko fra små og 

mellemstore virksomheder, findes i alle Supply Chains verden over. Hvis en dansk produktions-

virksomhed med højt løn- og omkostningsniveau skal sikre sin berettigelse i disse globale Supply 

Chains, er der måske behov for at differentiere sig fra konkurrenter i lavtlønsområder ved at fokusere 

på virksomhedens leveringsevne. Dette kræver en strategisk tilgang til Supply Chain Risk Management.  

 

Vi har i denne undersøgelse udvalgt en population på 203 produktionsvirksomheder, hvor vi gennem 

survey får data fra 30 % af populationen, og gennem opfølgende interviews får data fra 5 udvalgte 

virksomheder. Vi benytter indsamlet data til at analysere på segmentets adfærd i SCRM. Vi har fokus 

på at finde ud af, hvor i Supply Chain der efterspørges Risk Management, er det et internt opstået 

behov eller er det et krav fra stærkere partnere? Herefter undersøger vi processen for implemente-

ring for at se om der følges et bestemt forløb for de adspurgte virksomheder. Der fremlægges også en 

kategorisering af segmentets valgte Mitigation strategier, og hvordan disse strategier påvirker resten 

af Supply Chains. Vi ved fra litteraturen, at mange i segmentet fravælger Risk Management og den 

anden gren af vores undersøgelse beskriver, hvilke hindringer virksomhederne oplever for 

implementering, og hvad konsekvenserne kan være af at fravælge Supply Chain Risk Management.  

 

Vi konkluderer, at litteraturen har ret med hensyn til, at størrelsen af virksomhederne gør en forskel i 

tilgangen til Risk Management. De mindste virksomheder i vores udvalgte segment fravælger oftere 

Supply Chain Risk Management, og har ikke samme strukturerede tilgang som de større respondenter. 

Vi har til gengæld gode eksempler på, at de største virksomheder i SME segmentet er meget 

systematiske i deres valg og adfærd, og i høj grad udviser en strategisk tilgang til Supply Chain Risk 

Management.  
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2 Indledning 
 

2.1 Baggrund 

Dette projekt udspringer af sidste års Business Projekt om emnet Supply Chain Risk Management1. Her 

oplevede vi i undersøgelsen af virksomhed X, at virksomheden - en mellemstor organisation på 56 

ansatte - ikke havde bevidste risk imødegåelses strategier, som vi havde forventet ud fra Chopra & 

Sodhis teori2, men derimod en tilgang som en langt mindre virksomhed i lighed med Ellegaards Risk 

Management teori3. Et af vores perspektiveringsemner var, om dette gælder generelt for danske 

produktionsvirksomheder i den størrelse. I bekræftende fald, hvordan påvirker det så virksomhedernes 

leveringssikkerhed, og hvad er grunden til den manglende Risk Management praksis? 

Store virksomheder er dominerende i litteraturen  

Gennem hele vores HD Supply Chain Management studie er der i alle fag blevet undervist ud fra cases 

og artikler, der omhandler store internationale organisationer som Toyota, the big 3: General Motors, 

Ford & Chrysler, ABB, Caterpillar, LM Ericsson, Nokia, Nestlé m.fl. Det giver god mening, idet der i store 

organisationer med mange underleverandører er et stort behov for – og dermed erfaring med – at 

styre forsyningskæden, for at garantere stabile leverancer til deres kunder. Når man ser på fx de store 

bilproducenters styring af deres leverandørnetværk, er metoderne grundigt undersøgte og beskrevne, 

og det er interessant at se hvor forskellige tilgange store producenter inden for samme branche har til 

styring af Supply Chain. Inden for forskningen er der også mange bud på SCM med teorier og modeller, 

der mener at kunne afhjælpe forstyrrelser i forsyningskæden, men som med de cases vi på studiet er 

blevet præsenteret for, tager teorier og modeller på SCM udgangspunkt i store virksomheder. I 

modellerne antages det, at den fokale virksomhed har kapacitet, viden, målinger, volumen og 

forhandlingsmagt til at stille detaljerede krav til upstream led i kæden. Men spørgsmålet er, om alene 

virksomhedens størrelse og ressourcer er nok til at implementere SCM? Det undrer os, at Risk 

Management teorierne og modellerne ikke tager udgangspunkt i den tillid og de relationer, der er 

nødvendig for en stabil Supply Chain. Ifølge vores fag Supplier Relations er det netop tillid og 

relationer, der skaber fundamentet for et stærkt strategisk kunde- og leverandørsamarbejde til gavn 

for hele forsyningskæden. I vores undervisning fra Supplier Relations er beskrevet en stor dansk 

virksomhed4, hvor der var begrænset succes med relations- og tillids-opbygning til leverandørerne, 

fordi virksomheden brugte sin magt frem for tillidsskabende adfærd til at presse aftaler igennem med 

leverandørerne. To ud af tre leverandør relationer endte med et brud, hvilket også kan være en 
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fornuftig SCM beslutning, men det var ikke umiddelbart det, virksomheden havde arbejdet på. 

Tilsvarende udtaler flere leverandører i en case om ”the big 3”5, at de er tvunget til at levere til 

faldende priser og bevise stigende kontrol af deres egne leverandører ud fra krav fra de store 

bilproducenter, men leverandørerne kan ikke sende regningen videre. Den manglende tillid det 

medfører, er ikke et godt udgangspunkt for SCM og det kunne tyde på, at størrelse og ressourcer ikke 

nødvendigvis skaber godt samarbejde, men i nogen tilfælde i stedet fører til udnyttelse af 

virksomhedens magtposition og dermed kontrol over leverandørerne.  

SME udgør en risiko i Supply Chains  

Uanset tilgang tyder det på, at de store virksomheder i forsyningskæderne er dem, der må tage 

ansvaret for SCM og risikostyring. Flere undersøgelser konkluderer at det er små og mellemstore 

virksomheder, der udgør den største fare i en forsyningskæde og at det ligefrem kan være en risiko for 

en stor virksomhed at være afhængige af SME6 og 7. Årsagen skulle være, at virksomheder i SME 

segmentet ikke har den fornødne viden og ressourcer til at implementere Supply Chain Management, 

herunder risikostyring af deres leverandører. Det er dog meget usandsynligt, at det er muligt at have 

forsyningskæder uden små og mellemstore leverandører. Faisal et al. (2007) 8 henviser til Kidd et al. 

(2003)9 når de skriver, at i de fleste lande er over 95 % af virksomhederne i SME segmentet, det gælder 

udviklingslande såvel som industrialiserede lande. Dansk Industris hjemmeside oplyser til 

sammenligning, at deres medlemmer består af mindst 90 % små og mellemstore virksomheder, og det 

er i dette segment Dansk Industri forventer vækst de kommende år10.  I realiteten er det meget mere 

sandsynligt, at SME har forsyningskæder uden tilstedeværelsen af store virksomheder. Hvis tilfældet 

er, at SME er udfordrede i at implementere SCM og SCRM, og der samtidig ikke er en stor virksomhed 

til at påtage sig SCRM ansvaret, leder det så til massive udsving i Supply Chain performances for dette 

segment?  Og skyldes det manglende kompetencer, viden, magt, ressourcer eller skyldes det måske i 

de fleste tilfælde økonomi og omkostninger? 

Flere forskere pointerer, at jagten på mere effektive Supply Chains har betydet en større sårbarhed 

overfor forsinkelser og afbrydelser inden for Supply Chain (Christopher and Lee, 200411; McGillivray, 

200012; Engardio, 200113). Dette synspunkt bakkes op af Jüttner et al. (2003)14 der påpeger, at det altid 

har været en risiko at balancere forsyning og efterspørgsel, men at der er faktorer der inden for de 

sidste årtier har øget risikoniveauet: ”(1) a focus on efficiency rather than effectiveness; (2)the 

globalisation of supply chains; (3) focussed factories and centralised distribution; (4) the trend of 

outsourcing and (5) the reduction of supplier base”
15

. De ovenstående faktorer møder 
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virksomhedernes krav og forventninger om øget performance og cost control, men det er langt fra 

givet, at risikostyringen er fulgt med.  

 

2.2 Problemfelt 

Litteratur review nedenfor vil gå mere i dybden med, hvorfor SME antages at udgøre en større risiko i 

Supply Chains eller netværk end store virksomheder. Hvis vi accepterer, at denne præmis er korrekt, så 

er det nærliggende at tro, at fremtidige krav til små og mellemstore leverandører vil stige med hensyn 

til SCM generelt og risikostyring specifikt, hvis de skal komme i betragtning som led i globale netværk. 

Hvis en dansk SME ikke kan konkurrere på pris, når der sammenlignes med lavlønsområder, er det så 

nok at kunne konkurrere på kvalitet, fleksibilitet og innovation alene uden at disse faktorer 

understøttes af bevidst risikostyring?  Dansk Industri forventer, at væksten de nærmeste år skal findes 

inden for de ca. 90 % små og mellemstore virksomheder, men hvis det antages at ét af de store 

konkurrence parametre vil være SCM og herunder SCRM, må det belyses hvordan praksis er på 

området i dag, og hvis det viser sig at være lige så mangelfuldt som litteraturen ligger op til fra 

undersøgelser i andre lande, så må målet optimalt være at gøre SME leverandørerne mere 

opmærksomme på risikostyring. Ikke alene for at kvalificere sig som leverandør men i høj grad også for 

at optimere deres egen indtjening. Vores undersøgelse hos virksomhed X viste et stort økonomisk 

potentiale ved risikostyring frem for gentagne ”brandslukninger”.  

 

2.3 Problemformulering 

Hvordan bliver Supply Chain Risk Management efterspurgt og implementeret i danske mellemstore 

fremstillingsvirksomheder, og er der en tydelig adfærd for SCRM i dette segment?  

 

Vores undersøgelsesspørgsmål følger en forgrenet tidslinje, der starter med hvordan behovet for 

SCRM opstår, hvordan denne bliver implementeret, hvilke mitigation strategier der vælges, og hvordan 

Supply Chain bliver påvirket af RM praksis. Herefter undersøger vi årsagerne til, hvorfor nogle 

virksomheder i segmentet vælger ikke at implementere SCRM, og hvilke risk events og konsekvenser 

der kan opstå med og uden SCRM. Vi henviser i teoretisk ramme, til litteratur vi er inspireret af for 

hvert undersøgelsesspørgsmål. 
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Figur 1, flow i undersøgelsesspørgsmål 

 

2.4 Undersøgelsesspørgsmål 

1) Hvor i Supply Chain efterspørges SCRM og hvordan har processen været for Risk Management 

implementering? 

 
2) Hvilke Risk Mitigation strategier er de mest udbredte i segmentet?  

- herunder, påvirker virksomhedens størrelse deres valg af mitigationstrategier? 

 
3) Hvordan påvirkes Supply Chain når virksomheder implementerer SCRM? 
 
4) Hvilke er de mest udbredte barrierer for at implementere Risk Management? 

 

5) Hvilke risk events og konsekvenser af disse events opleves i virksomheder med og uden SCRM? 
 

2.5 Afgrænsning af denne undersøgelse 

Vi afstår fra at undersøge de små virksomheder, og fokuserer på produktionsvirksomheder med 

mellem 50 og 200 ansatte. Dette gør vi fordi Ellegaard (2008) har baseret hans teori om SCRM på 

mikro og små virksomheder med under 50 ansatte, og hans teori dækker altså en del af SME 

segmentet. Vores ønske er at afdække SCRM praksis for de lidt større virksomheder. Vi vælger specifikt 

fremstillingsvirksomheder i samme størrelse. Ydermere har vi frasorteret de virksomheder, der 

fremstiller kemikalier, medicinalprodukter og fødevarer. Dette gør vi ud fra en forventning om, at disse 

brancher per automatik må have større krav og kontrol med deres leverandører og disses kvalitet 

standarder etc., end det nødvendigvis er tilfældet for andre fremstillingsvirksomheder. Resultatet af 

vores undersøgelse kan dermed ikke overføres til andre brancher eller segmenter, og vi får ikke det 
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fulde overblik over Risk Management praksis i hele SME segmentet. 

EU og Danmarks Statistik definerer mellemstore virksomheder til at være mellem 50-250 ansatte. 

Grunden til at vi vælger et cut off antal på 200 er at vores dataudtræk stammer fra CVR registret, hvor 

der kun tilbydes intervaller fra 50 til 99, fra 100 til 199 og fra 200 til 499 ansatte, hvilket så ville 

overstige vores definition. Vi ser dog, at samme cut off er brugt af Vaaland og Heide (2007)16 som 

henviser til, at denne definition af SME kommer fra Quayle (2003)17 og Wagner et al. (2003)18, og 

mener derfor det kan forsvares også rent teoretisk og ikke kun af praktiske årsager. I forhold til vores 

spørgeskema er en stor del af skemaet inspireret af Chopra og Sodhi (2004). Vi har dog fravalgt 

risikofaktorerne: systemnedbrud, intellectual property, indkøb og receivables.  Vi har tilføjet nogle af 

risk drivers for indkøb med i skemaet under leverandør forsinkelser. Derudover har vi tilføjet intern 

kvalitet som en risk faktor. Årsagerne til vores fravalg og tilvalg har baggrund i sidste års Business 

Projekt, hvor nogle faktorer var irrelevante for virksomheden, hvorimod intern kvalitet var en udtalt 

risiko i sig selv, som Chopra og Sodhi (2004) ikke overvejer.  

Selv om det i vores undersøgelse ville være relevant at inddrage teorier fra fx Strategisk Indkøb, 

Supplier Relations og Activity Based Costing, har vi afgrænset os fra dette. Vi har ønsket at gå i dybden 

med undersøgelsen indenfor det oplyste specifikke emne, og vi mener ikke, at vi kan få indhentet nok 

relevant data, hvis spørgeskemaet skulle dække flere emner. Vi prioriterer at få så mange svar som 

muligt ud fra et enkelt emne frem for få svar om flere emner. Dette er for at sikre en grundig 

besvarelse af vores problemformulering. Vi er dog klar over, at vores undersøgelse så kun dækker én 

side af emnet, og vi fraskriver os dermed muligheden for at få det komplette overblik over 

virksomhedernes tilgang til Risk Management. Dette skaber mulighed for andre undersøgelser 

efterfølgende.  

3 Opgavens struktur   
 

Vores opgave gennemgår forskellige forløb og vi skitserer her det overordnede flow i opgaven. 

Efter emnevalget Risk Management var første del af processen at indhente allerede kendt litteratur 

om emnet for derigennem at forøge vores viden på området. Litteratursøgningen tog udgangspunkt i 

SME segmentet, hvor emnet Risk Management indgår.  

Vi har dernæst defineret SME segmentet ved at indhente definitioner fra Dansk Statistik, SMV portalen 

og Europa parlamentet og sammenholdt disse med tilgængelige data fra CVR registret og derfra 
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defineret undersøgelsessegmentet, ud fra de begrænsninger og muligheder vi havde til rådighed. Ud 

fra dette valgte vi at undersøge ca. 200 virksomheder gennem et internet survey. Vi indhentede data 

på SME segmentet i forskellige danske registre. Experian, NN Markedsdata og CVR registret har som 

udgangspunkt samme datagrundlag, baseret på CVR registret, men Experian og NN Markedsdata har 

udvidet informationsmængden ved at supplere med egne indhentede data, som de tager sig betalt for 

at benytte. Vi valgte derfor at benytte CVR data som basis og selv berige data med opslag på 

virksomhedernes hjemmesider. Ved valg af internet survey havde vi mulighed for både SurveyXact og 

Survey Monkey, hvor sidstnævnte blev valgt pga. brugervenligheden både i design af spørgsmål samt 

de efterfølgende visuelle præsentationsmuligheder.  

For at sikre størst mulig sikkerhed i primære data, startede vi med en pilotundersøgelse for at afprøve 

funktionalitet, spørgsmålslogik og brugervenlighed. Ud fra input tilpassedes spørgeskemaet. For at 

opnå størst mulig respons, indledte vi dataindsamlingen med et opkald til hver af de ca. 200 

virksomheder, for at få præcise kontaktpersoner og mailadresser. Efterfølgende udvalgte vi ud fra 

beliggenhed, størrelse og de individuelle besvarelser, virksomheder hvor vi gennem personlige 

interviews ville forsøge at undersøge vejen til Risk Management for de udvalgte virksomheder. Til sidst 

sammenholder vi de forskellige data; sekundære data fra litteraturen og primære fra survey og 

interviews for derigennem at konkludere på vores findings. Som afslutning vil vi perspektivere og give 

anvisninger til yderligere undersøgelser.  

 

3.1 Definition af SME 

Nedenfor følger de definitioner, som kan henføres til EU og dansk lovgivning. 

EU kommissionen SME segment 

EU kommissionen præciserer segmentet små og mellemstore virksomheder til brug for effektivisering 

af de fællesskabsprogrammer og politikker, der har disse virksomheder som målgruppe. Et af 

formålene er at forhindre at virksomheder med større økonomisk magt end SME, er modtager af de 

samme støttemekanismer, som er rettet mod SME segmentet. Små og mellemstore virksomheder 

defineres på antallet af ansatte og omsætning eller den samlede balance: 

• Små virksomheder beskæftiger under 50 personer med en omsætning eller balance under €10 mio. 

• Mellemstore virksomheder beskæftiger under 250 personer og har en omsætning under € 50 mio. 

eller en balance under € 43 mio.19 
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Danmarks statistik SME segment 

Danmarks statistik har ligeledes defineret segmentet med samme tal, som de her kalder årsværk; Små 

virksomheder – 10-49 årsværk. Mellemstore virksomheder – 50-249 årsværk. 

Årsregnskabsloven SME segment 

Årsregnskabsloven definerer ligeledes ud fra en segmentering, hvor små virksomheder kan have op til 

50 ansatte, en balancesum på DKK 36 mio. og nettoomsætning på DKK 72 mio. Mellemstore virksom-

heder kan have op til 250 ansatte, balancesum på DKK 143 mio og nettoomsætning på DKK 286 mio.20  

Der er således stor enighed for definition af SME segmentet i både Danmark og EU.  

 

3.2 Opgavens segment 

I Danmark ejer Erhvervsstyrelsen Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), som er statens stamregister 

for virksomhedsoplysninger og indeholder oplysninger om alle registrerede virksomheder i Danmark. 

Oplysningerne om virksomheder i CVR omfatter blandt andet følgende grundoplysninger: 

1) Virksomhedens CVR-nummer, 2) Navn, 3) Adresse, 4) Branchekode  

Udgangspunktet i vores søgning var mellemstore virksomheder i intervallet 50-250 ansatte, men som  

nævnt i afgrænsningen, har vi valgt at fokusere på mellemstore virksomheder i segmentet 50-199 og 

den præcise segmentering af virksomheder er som følger: 

1. Geografisk afgrænsning: Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Hovedstaden og Sjælland 

2. Virksomhedsformer: Enkeltmands, aktieselskab 

3. Branche: fremstillingsvirksomheder21 

4. Antal ansatte: 50-199 

Således selekteret ud fra disse kriterier fremkommer en bruttoliste med 226 virksomheder. Vi 

frasorterer de fremstillingsvirksomheder, hvor der kun er én repræsentant for branchen, da vi ønsker 

at kunne sammenligne respondenternes svar med hinandens. Den endelige nettoliste ender således på 

203 virksomheder som vores fundament til undersøgelse af Risk Management i mellemstore danske 

virksomheder.  

 

3.3 Indsamling af primære data - survey 

For at opnå størst mulig svarprocent har vi valgt at kontakte hver virksomhed individuelt, efter opslag 

på virksomhedernes hjemmesider for indsamling af kontaktoplysninger på rette vedkommende. Vi har 

primært valgt personer med logistiktitler som logistikchef, supply chain manager, logistikdirektør, 
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indkøbschef, og dernæst andre titler på management niveau. Dette for at sikre at personen har et 

tilstrækkeligt organisatorisk niveau med viden om sin virksomheds forsyningskæde. Dernæst har 3 

personer over 3 uger foretaget gentagne opkald enten til virksomhedens omstilling for identificering af 

relevant person eller direkte til fundne kontaktperson. Ved kontakt fortalte vi kort om survey, 

omfanget, formål og ikke mindst muligheden for den enkelte virksomhed for at sammenligne sine egne 

tiltag i forsyningskæden med andre virksomheder i segmentet. Som afslutning i survey fik 

virksomhederne mulighed for at få tilsendt et kopi af resultatet og tilbud om et opfølgningsinterview. 

Efter de 3 uger havde vi haft personlig kontakt med 128 relevante personer, som fik tilsendt link til 

survey. Af disse har 62 fuldført survey, 29 ønskede en kopi og 6 blev udvalgt til opfølgningsinterview. 

Nedenfor en samlet oversigt.  

Besvarelses procent i opgaven Antal % Uddybning 

Segment - identificeret antal 203 100 % Segment 

Udsendt antal spørgeskema 128 63 % af segmentet 

Besvaret antal spørgeskema 62 31 % af segmentet 

Besvaret antal spørgeskema 62 48 % af udsendt 

Kopi af undersøgelse 29 23 % af udsendt 

Interview 6 5 % af udsendt 

Tabel 1. Besvarelsesprocent i survey 

3.4 Udvælgelse af interview respondenter  

Kriterierne for udvælgelse til interview har været baseret på 1) Antal ansatte; 2 fra 50-100, 1 fra 100-

150, 1 fra 150-200 og 2 fra 200+ 2) Geografisk placering; 1 fra hver region repræsenteret 3) Placering i 

forsynings-kæden; 1 med direkte salg til kunder, 3 har primært salg gennem forhandlere, 1 har 50 % 

salg til kunder og 50 % underleverandør til anden fremstillingsvirksomhed. Vi har primært prioriteret, 

virksomheder der har bekræftet implementeret SCRM, for at få eksempler og indblik i Risk 

Management adfærd. Vi har benyttet både mail og opkald til disse virksomheder for at få 6 aftaler på 

plads, siden valgte 1 virksomhed at melde fra, vi har dermed gennemført 5 interviews. 2 som 

fremmøde interviews og 3 som telefoninterviews, alle af 1 times varighed.  
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4 Research design 
 

Dette afsnit fortæller, hvilke metoder vi har valgt som tilgang til at løse vores undersøgelsesspørgsmål. 

Valg af metode fortæller med hvilken strategi, systematik og teknik vi indsamler og fortolker data. Som 

ramme for afsnittet benytter vi The Research Onion (Saunders et al 2011)22, som vi beskriver 

efterfølgende ved at gennemgå de enkelte lag og uddybe vores tilgang til projektet for hvert lag. 

 

 

Figur 2 The Researh Union. Kilde: Mark Saunders, Phillip Lewis and Adrian Thornhill 2011 

 

4.1 Research paradigme 

Vi har en konstruktivistisk tilgang, idet vi fortolker ud fra egne erfaringer og viden, og vi benytter kritisk 

realisme, når vi designer spørgeskema og vælger hvordan vi spørger ind til virksomheders holdninger 

og erfaringer med Risk Management, og vi må antage, at deres synspunkt er præget af deres 

erfaringer, holdninger og viden, som ikke nødvendigvis er hele sandheden. Herefter benytter vi et 

positivistisk paradigme, idet vi indsamler statistikker som vi fortolker ud fra et faktabaseret synspunkt.  

Vi benytter også en interprevistisk tilgang, når vi interviewer nøglepersoner i de enkelte virksomheder, 

hvor vi fortolker vi ud fra egne erfaringer og holdninger. Vores indsamlede data omsætter vi til 

konklusioner baseret på vores egne fortolkninger og viden på området.  
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4.2 Research tilgang 

Næste lag beskriver hvilken tilgang vi har benyttet til at indsamle data. Til denne opgave benytter vi 

multiple metoder hvor både kvantitative og kvalitative data indgår. Det er afprøvning af kendte teorier 

og dermed en deduktiv tilgang, når vi sammenholder vores findings med teori om Risk Management 

inden for vores virksomhedssegment. Vi benytter en interpretiv, subjektiv filosofi når vi tolker vores 

data indsamlet via surveys og interview. Vi benytter en positivistisk objektiv tilgang når vi vurderer 

statistik tal.  

 

4.3 Research strategi  

Strategien er med til at sikre at retning fastholdes gennem projektet, og at problemformuleringen 

bliver besvaret af undersøgelsesspørgsmålene.  

Vi definerer vores research strategy som en kvantitativ survey undersøgelse, hvor data indsamles via 

elektronisk spørgeskema. Det er en konkret problemstilling vi søger at belyse når vi spørger mange 

respondenters holdninger og erfaringer med Risk Management. Vi følger op med 5 semistrukturerede 

interviews med åbne spørgsmål hos udvalgte virksomheder, som indeholder elementer af case study, 

idet der undersøges et emne, Risk Management, i den enkelte virksomhed. Udbyttet af disse 

interviews ender ud i både kvalitative udtalelser og økonomiske estimater forbundet med Risk 

Management. Den indsamlede empiri trianguleres således mellem eksisterende viden på området, 

survey data fra mange respondenter i de forskellige virksomheder og konkrete hændelser og 

oplevelser i de udvalgte virksomheder, for at få et holistisk billede af emnet. 

 

4.4 Time horizon 

Vores projekt er et Cross-sectional studie, idet vi ikke sammenligner flere års udvikling, men alene 

registrerer det nuværende setup og holdninger på tværs af virksomheder baseret på en periode inden 

for det sidste års tid. 

 

4.5 Data indsamling og teknik 

Det inderste lag i The Research Onion omfatter metoder hvormed vi indsamler data. 

Vi har valgt at indsamle data fra forskellige kilder. Først har vi indsamlet eksisterende litteratur 

indenfor Risk Management for at undersøge hvad andre forskere har af værktøjer og viden på 

området. Vi har søgt i databaser som Business Source Complete, Science Direct og Emerald. 
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Primære data 

Vores primære data indsamles via et elektronisk survey. Disse kategoriseres og sammenholdes, så vi 

kan udpege tendenser på tværs af virksomhederne. Vi udvælger virksomheder til et follow up 

interview, hvor vi finder eksempler på konkrete problemstillinger eller løsninger inden for Risk 

Management i mellemstore danske virksomheder. Før interviews har vi fremsendt en Powerpoint med 

spørgsmål sammen med deres egne survey svar. Interviewene var således definerede på forhånd, men 

derfra var diskussionen åben. Interviews blev optaget som lydfiler og efterfølgende transskriberet til 

dokumentationsbrug.  

 

4.6 Kvalitetsvurdering af metode og data  

Idet vores undersøgelse både er positivistisk og konstruktivistisk, benytter vi kvantitative 

vurderingskriterier for spørgeskemaet og kvalitative vurderingskriterier for interviews, baseret på 

Saunders et al (2012)23. 

Spørgeskema 

Saunders at al (2012) henviser til Foddy (1994)24 der påpeger, at for at sikre validitet og pålidelighed 

skal spørgsmålet være forstået af respondent, på den måde undersøger mener, og respondentens svar 

skal være forstået af undersøger, på den måde respondent mener.25 Vi har forsøgt at sikre 

respondenternes forståelse af vores mening ved at forklare formålet med undersøgelsen i lægmands 

sprog, da vi udsendte mail med link til spørgeskemaet, og vi har i spørgeskemaet brugt danske ord for 

SCRM begreberne. For omvendt at sikre vores forståelse af respondenternes svar har vi i de 

opfølgende interviews stillet uddybende spørgsmål til interview respondenternes spørgeskema svar, 

og her fået bekræftet om vi har forstået deres svar, som de var ment. Herudover har vi givet lukkede 

svarmuligheder, for at minimere fejl tolkning og fejlkodning af individuelle åbne besvarelser.  

Validitet af spørgeskema 

 For at validere vores spørgeskemas indhold har vi fået hhv. vejleders vurdering af første version af 

spørgeskemaet og herefter to lægmands vurderinger af flere versioner af spørgeskemaet, som blev 

gjort simplere og kortere over flere omgange. Der er blevet foretaget en test-pilot af hhv. strategisk 

indkøber, IT ansvarlig og service chef hos virksomhed B, inden vi redigerede til den endelige version. 

Uanset disse forsøg på at imødegå validitetsproblemer er den grundlæggende problemstilling at 

uanset at vi fordansker begreber som Supply Chain (forsyningskæde), Risk Management (risikostyring) 

og Mitigation strategier (imødegåelsestiltag), så er der en reel risiko for at selve Supply Chain 
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tankegangen, og forståelsen af at være afhængig af andre led i kæden, ikke er særlig udbredt i vores 

segment. En stor del af litteraturen antyder, at vi reelt kan have spurgt ind til et emne, som er ukendt 

eller ikke taget stilling til hos respondenterne.  

Data fra spørgeskema 

Vi har for at sikre validitet af data ringet til hver enkelt virksomhed i undersøgelsessegmentet, og talt 

med den person der var relevant som respondent. Som udgangspunkt var det Supply Chain Manager, 

logistikchef, produktionschef eller kvalitetschef, for at sikre at respondenten sad inde med den rette 

ekspertviden. Som beskrevet ovenfor fik vi positiv respons fra 62 respondenter ud af populationen på 

203 virksomheder. Disse svar var repræsentative for hver størrelse virksomhed, fra flere brancher og 

dækkede hele Danmark. Dette er en tilfredsstillende svarprocent, men vi kan ikke formode, at de 

virksomheder der fravalgte at deltage i undersøgelsen ville svare det samme som respondenterne. 

Dermed kan vi kun finde tendenser i materialet, vi har ikke statistisk belæg for at konkludere noget fra 

svarene. Herudover er det kun én person i hver virksomhed, der har svaret på skemaet, og selv om vi 

har udvalgt respondenter med formodet ekspertviden, så er svarene udtryk for personlige holdninger, 

erfaringer og formodninger, hvor andre personer i samme virksomhed kan have en anden oplevelse. Vi 

har heller ikke spurgt indtil specifikke antal hændelser, men udelukkende frekvens: aldrig, sjældent, 

jævnligt, ofte. Disse kategorier kan tolkes fra respondent til respondent og kan variere internt i 

virksomheden, samt betyde at vi ikke kan sammenligne antal hændelser på tværs af virksomheder, 

men udelukkende finde en tendens i hvad respondenterne oplever. Idet spørgeskemaet er udfærdiget 

ud fra eksisterende teorier, er der en risiko for, at vi har afskrevet os muligheden for nye data, der ikke 

er taget højde for i teorierne. Dette har vi forsøgt at undersøge i opfølgende interviews.  

Interviews 

Pålideligheden af vores interview findings – at andre ville få det samme resultat ved et gentaget 

interview – afhænger af tidspunkt for gentagelse. Det er sandsynligt, at andre undersøgere med 

samme spørgsmål inden for den nærmere fremtid ville få nogenlunde samme resultat, men hvis 

interviews ville blive gentaget om fx to år, ville resultatet sandsynligvis være anderledes, da emnet er 

komplekst og dynamisk, og der vil ske udvikling i virksomhederne over tid. Pålideligheden påvirkes 

også af bias fra undersøger, hvor vi ubevidst kan have influeret respondent med tonefald, ordvalg eller 

kropssprog. Dette kan have påvirket respondentens valg af information der er givet. De kan have tilba-

geholdt information eller fremstillet oplevelser anderledes, end hvis en anden havde interviewet dem.  
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Data fra interviews 

Det er tvivlsomt, om vi kan generalisere findings fra interviews til resten af segmentet, først og 

fremmest pga. de få interviews ift. segmentet og dernæst fordi interview deltagerne giver udtryk for 

subjektive holdninger og erfaringer, der ikke kan overføres til andre virksomheder. Der er dog blandt 

vores 4 interview virksomheder med implementeret SCRM mange ligheder, hvad angår efterspørgsel 

af SCRM, proces fra opstart og valgte mitigation strategier. Validiteten af interview data vurderes til 

gengæld som ret høj, idet respondenterne alle sad inde med ekspertviden, og for alles vedkommende 

var meget åbne for at fortælle om mere eller mindre flatterende hændelser. Vi udsendte inden 

interviews agenda, præsentation slides og respondenternes egne survey svar, hvilket gjorde det muligt 

i interviews, modsat i spørgeskemaerne, at få konkrete bud på antal af hændelser med udgangspunkt i 

KPI’er og regnskabstal.  

 Vores oplevelse var, at respondenterne fandt det interessant at deltage i undersøgelsen, flere gav ved 

interviewafslutning udtryk for, at det havde sat tanker i gang. Vi er dog bevidste om, at vores 

fremstilling og ageren som undersøgere kan have påvirket, hvad respondenterne valgte at fremlægge 

af data.  Vores findings fra interviews er dog så godt som alle genkendelige fra læste cases og teorier, 

dette mener vi understøtter validiteten af data.   
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5 Litteratur review  
 

5.1 Litteratursøgning og generelle holdninger fra litteraturen 

Vi har brugt ovennævnte databaser til at indhente litteratur om vores emne Supply Chain Risk 

Management i mellemstore virksomheder. Søgning er indsnævret ved at søge på ordene: Supply Chain 

Risk Management, SME, risk og mitigation. Efter at have læst abstrakt eller skimmet artiklerne 

igennem blev flere valgt fra, og dette litteratur review vil omhandle de artikler der var tilbage. Udover 

disse artikler har vi gennemgået undervisningsmateriale fra Strategisk SCM, fra lektionerne der 

omhandler Risk Management og netværksstrategi. Den udvalgte litteratur om Supply Chain Risk 

Management påpeger, at Supply Chains over tid er blevet mere komplekse og globaliserede, med 

leverandørnetværk geografisk længere væk fra den fokale virksomhed. Dette medfører øgede risici for 

forsyningssvigt pga. transporttid, toldforsinkelser og forsinket information grundet forskellige 

tidszoner. Samtidig har mange Supply Chains indført Lean produktion og evt. JIT principper med 

minimeret spildtid og reducerede lagerbeholdninger. Dette medfører, at virksomhederne hverken har 

buffer lagre eller overskudskapacitet til at imødegå forstyrrelser i Supply Chain. En stor del af 

litteraturen understreger vigtigheden af tætte relationer mellem den fokale virksomhed og dens 

leverandører, hvor det er tilliden i de tætte partnerskaber, der giver basis for at imødegå de risici der 

opstår upstream i supply chain. De tætte relationer og opkobling på hinandens IT systemer kan modsat 

også være en risiko i sig selv, da det kræver at parterne blotter sig og investerer i relationen i langt 

højere grad, end det er tilfældet for arms length relationer.   

Efter dette generelle indtryk, inddeler vi resten af litteratur review i følgende emner: 

Definitioner af SCRM, leverandørudvælgelse, SCRM i små og mellemstore virksomheder, mitigation 

strategier, kvalitet som risiko faktor og barrierer for SCRM i SME.  

 

5.2 Definition af Supply Chain Risk Management og Risk Sources 

Supply Chain Risk Management defineres af Jüttner et al (2003)26 som “the identification and 

management of risks for the supply chain, through a co-ordinated approach amongst supply chain 

members, to reduce supply chain vulnerability as a whole”
27

. I samme artikel bruger Jüttner et al 

definition af risk fra March and Shapira (1987)28 som ”the variation in the distribution of possible supply 

chain outcomes, their likelihood, and their subjective values”
29

. Jüttner et al. (2003) beskriver samtidigt 

3 sources of risk: Environmental Risk Souces (omverden), Network-Related Risk Sources (imellem 
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Supply Chain Partners) og Organisational Risk Sources (internt i virksomheden), hvor den største kilde 

til risiko skulle stamme fra netværket og dermed interaktionen mellem Supply Chains partnere. Dette 

understøttes af Finch (2004)30, der definerer den samme kilde som Inter-organisational; de risici der 

opstår fra inter-organisatorisk networking, altså samarbejdet mellem parterne i Supply Chains. Der 

skelnes mellem tre typer af netværks relaterede risks: mangel på ejerskab (udvaskede grænser for 

ansvar), kaos (mistillid, overreaktioner, unødig indblanding, forvrænget information i forsyningskæden, 

der fører til Bullwhip effekt) og inerti (træghed, holden fast i gamle metoder, mangel på respons på 

markedsændringer). 

 

5.3 Vurdering af leverandør risici / relation 

Da relationen og risikostyringen af underleverandører spiller så stor rolle i SCRM, har vi udvalgt 3 

teorier med hver sin tilgang til leverandør vurdering/relationer. 

Brian D. Neureuther og George Kenyon (2009)31 definerer 3 SC basis strukturer: 1) Single source, hvor 

virksomheden kun har én leverandør. 2) Multiple single source, hvor virksomheden har mange 

leverandører, der hver leverer alt af én komponent eller service. 3) Multiple source, hvor 

virksomheden har flere leverandører til hver komponent eller service.  Forfatternes system bestemmer 

for hver komponent, hvilken effekt den har på risiko, afhængighed, omkostninger og effektivitet.  

Ying Kei Tse and Kum Hua Tan (2010)32 mener, at en højere gennemsigtighed af risici i supply chain 

leddene kan minimere truslen fra kvalitetsfejl. Tse og Tan (2010) vil synliggøre kvalitets risk i SC også 

ud mod leverandørers underleverandører, og inkorporere denne kvalitets risk i udvælgelsen af 

leverandører. De inddeler risk i 4 kategorier: 1)Risk fra leverandørs produktion, 2) Leverandørs 

kvalitetsstandard, 3) Leverandørs logistik service og 4) produkt kvalitet gennemsigtighed.  

J. Hallikas, V.M. Virolainen og M. Tuominen (2002)33 bruger en transaction cost tilgang til at vurdere 

forholdet mellem relationsomkostninger og risici. Ud fra et omkostnings perspektiv er minimering af 

leverandør basen positivt, idet transaktions omkostninger nedbringes, men en mindre leverandør base 

og eventuel single sourcing medfører også højere risiko for virksomheden. Forfatterne anbefaler at 

man i hver relation tager hensyn til følgende drivers for usikkerhed: 1) Elektronisk udbud/efterspørgsel 

informations deling, 2) Leverings tid og nøjagtighed, 3) Produkt involvering og 4) Forecast unøjagtig-

heder. Risk management af partneren afhænger af, om det er en kernepartner, potentiel strategisk 

partner, operationel partner eller en partner af lav værdi. Pointen er at udbygge samarbejdet, med de 

partnere der bidrager til virksomhedens strategi og mål, og dermed sænke både transaktionsomkost-
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ninger og risici for fejl i forsyningskæden. For mindre virksomheder medfører dette dog også en 

afhængighed, der er en risiko i sig selv.  For alle tilgange kræves der mange ressourcer, og det fordrer 

en høj grad af tillid at kunne gå så grundigt ned i underleverandør basen. Spørgsmålet er om SME har 

ressourcer og kompetencer til at gennemføre dette? 

 

5.4 Small and Medium-sized Enterprises og SRCM 

Vi har læst undersøgelser om små og mellemstore virksomheders tilgang til SCRM i hhv. USA, Arend & 

Wisner (2005)34, UK, Finch (2004), Norge, Vaaland & Heide (2007)35 og Indien, Faisal et al. (2007)36, der 

alle konkluderer, at små og mellemstore virksomheder ikke er lige så gode til at implementere SCM 

som store virksomheder, og dermed heller ikke er klar til at imødegå den risiko, de deler med deres 

partnere i SC.  Jüttner et al (2003) skriver, at det er et generelt problem, at virksomheder, der mener at 

have imødegået risici i egen virksomhed, ofte har overset kritiske blottelser i deres Supply Chain. 

Arend & Wisner (2005) mener, at dette hos SME specifikt skyldes manglende ressourcer og 

kompetencer, men også at SME ikke i tilstrækkelig grad deltager i SC af strategiske årsager, men fordi 

de reelt bliver tvunget af samarbejdspartnere med større forhandlingsmagt. Finch (2004) 

argumenterer samtidig, at SME ejere og ledere sandsynligvis selv står for rekruttering og uddannelse 

uden at have den rette baggrund for dette, og dermed risikerer ikke at ansætte de rette folk med SC og 

RM kompetencer. Dette medfører en utilstrækkelig vurdering af risk og konsekvenser. Finch (2004) 

mener dette betyder, at SME ikke bare udgør en risiko for resten af SC i Risk Management henseende, 

men også at SME påtager sig uforholdsmæssigt store risici uden at kunne imødegå disse. 

Når der samtidig de seneste årtier er introduceret nye metoder som Lean produktion og Just-in-time 

forsyning, uden at man nødvendigvis har vurderet den medfølgende øgede risiko det skaber for SC, 

Engardio (2001)37, så mener vi, at det kræves af SME for at deltage som en stabil partner i SC, at de 

implementerer SCRM grundigere, end det synes at være tilfældet i dag. Chris Ellegaard (2008) 

konstaterer, at små virksomheder ikke har en struktureret tilgang til Supply Chain Risk Management. 

For små virksomheder er beskrevet 3 typer af SCRM praksis: 1) Indhentning af viden, sker tit tilfældigt 

og ikke struktureret gennem leverandørbesøg, 2) Reduktion af sandsynlighed, ved at købe lokalt og 

loyalt, have afslappede og personlige relationer til leverandører, beskytte virksomhedens viden, 3) 

Reduktion af effekt, ved at købe lokalt, og udvælge pålidelige, responsive og fleksible leverandører. 

Chris Ellegaard (2008) fremlægger, at risk management hos små virksomheder mere foregår som en 

reaktiv end en proaktiv handling. Denne mangel på proaktiv praksis kan blive afgørende for de mindre 
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virksomheders overlevelse. Engardio (2001) mener, at voldsomme nedskrivninger af lagre lander hos 

det led der tilfældigvis ”ends up stuck with the inventory hot potato”
38

. Og det kunne meget vel være 

hos en SME, i betragtning af at denne størrelse virksomheder udgør op til 90 % af virksomhederne 

globalt set.  Så hvad kan en mellemstor virksomhed gøre for at minimere sin risiko fra Supply Chain? 

 

5.5 SCRM imødegåelses strategier 

Mauricio F. Blos, Hui-Ming Wee og Joshua Yang (2010) definerer 4 kategorier for supply chain risk: 

Finansiel sårbarhed, strategisk sårbarhed, sårbarhed over for ulykker og operationel sårbarhed. Deres 

foreslåede system for at opretholde kontinuitet i Supply Chain efter nedbrud består af 6 stadier:    

 1) Identifikation af trusler, og imødegåelse af disse, 2) Analyse af effekt disse trusler har på de kritiske 

processer, og en vurdering af hvornår disse skal være fungerende igen efter nedbrud, 3) Vurdering af 

hvilke krav og muligheder der er, for at få de kritiske processer til at fungere igen efter nedbrud, 4) 

Plan for hvordan kontinuitet bibeholdes baseret på resultaterne af de første 3 stadier, 5) Test af 

kontinuitetsplanen for at sikre at den er mulig at gennemføre, opdateret og komplet, 6) Vedligehold af 

kontinuitetsplan, for at sikre at den er klar til at blive udført hvis nedbrud skulle indtræffe. 

Jüttner et al (2003) udpeger som tidligere nævnt 3 kilder til risiko i Supply Chains (i Definition af SME). 

For at imødegå disse risks, anbefales 4 mitigation strategies – avoidance, control, cooperation og 

flexibility .  

Chopra & Sodhi (2004) definerer 9 kategorier af risk som falder inden for de 3 kilder udpeget af Jüttner 

et al. (2003). Disse risk kategorier har hver en række af risk drivers, og der udpeges mitigation 

strategier der kan følges for at modvirke effekten af risici. Chopra og Sodhi (2004) påpeger at der ved 

de fleste imødegåelses strategier vil være et Risk/Reward trade-off der skal afvejes. Eksempelvis vil 

multi-sourcing minimere risiko for forstyrrelser i leveringer, indkøbs risici og lager risici, men samtidig 

øges kapacitetsrisikoen. Dette forstår vi som de øgede transaktionsomkostninger der er ved at have 

flere leverandører at håndtere, samt den mindre mængderabat man kan opnå som en mellemstor 

virksomhed, når man ikke kan aftage den optimale volumen, som også påpeges af Hallikas et al. 

(2002). 

 

5.6 Kvalitet som risikofaktor 

Sidste års Business Project viste, at kvalitets brister var en af hovedårsagerne til udsving i leverings-

sikkerheden. Kvalitetsbrister opstår både hos leverandørerne og internt, hvilket i vores undersøgelses-
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virksomhed resulterede i bl.a. re-planlægning af produktion, overarbejde for at udbedre fejl, forsinkel-

ser ud mod kunden, nedbrud på produktet hos kunderne, garanti reparationer. I sidste ende havde det 

den konsekvens, at virksomheden mistede en stor russisk forhandler, og dermed omsætning for flere 

DKK millioner.39 J. Juran & J. DeFeo (2010)40 påpeger specielt interne og eksterne kvalitetsfejl, som 

fejltyper der indeholder omkostninger til kassation, reparation og reproduktion af defekte produkter, 

og tidsforbrug samt tab af goodwill hos kunden. Chopra & Sodhi (2004) nævner under Risk Kategorien 

Forsinkelser, svingende leverandør kvalitet som en risk driver.  Jüttner et al (2003) omtaler kvalitet i 

forbindelse med fødevarer og engineering, for at sikre forbrugersikkerhed. Hverken Chopra & Sodhi 

(2004) eller Jüttner (2003) angiver imødegåelses-strategier for kvalitetssikring.   

 

5.7 SCRM Barrierer for SME 

Der er flere imødegåelses strategier at vælge imellem, men de fremlagte teorier viser os at SME ikke er 

gode til at implementere SCRM. Faisal et al. (2007) beskriver i deres undersøgelse af udvalgte Indiske 

SME, 11 typer af barrierer der hindrer mellemstore virksomheder i at implementere SCRM. Som Arend 

& Wisner (2005) konkluderer de, at SME’s udfordringer bl.a. skyldes manglende strategisk tilgang til 

SCM samt manglende prioritering og viden om risici. Dog mener Faisal (2007) at, det er typen af 

relation der er den grundlæggende årsag til mangelfuld implementering. Ved arm’s-lenght relationship 

bliver der på ingen måde skabt basis for alignment, strategisk samarbejde, informationsdeling og 

villighed til at dele risiko, fordi tilliden ikke er til stede. En barriere som Faisal et al. (2007) definerer 

som mindre vigtig end relationen - men der til gengæld kom meget tydeligt frem i vores omtalte 

Business Project - er manglen på tabsvurdering ved risiko hændelser. For X vedkommende var der 

meget at hente økonomisk ved at implementere risikoimødegåelses strategier41 , og vi tænker, at 

denne barriere i Danmark godt kan have en vis indflydelse på SME’s tilgang til RM. Hvis man antager, 

at Finch (2004) har ret i at SME ikke laver en vurdering af hvad risikohændelser koster, og ligesom X 

ikke registrerer dette i det daglige regnskab, så er der måske heller ikke incitament til prioritere eller 

skaffe viden om imødegåelses praksisser, eller strategiske RM tiltag for at indgå i SC. 

 

5.8 Opsummering på litteratur review 

Der er rigeligt af teori, cases og modeller at tage af, når man er en stor virksomhed, og der er mange 

eksempler på når det går skidt, og hvad der er blevet gjort for at undgå gentagelser. Men vi har ikke 

kunnet finde en praksis, der er decideret tilrettet de mellemstore virksomheder. Ellegaard (2008) har 
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beskrevet, hvordan danske mikro- og små virksomheder håndterer SCRM, men ikke hvordan de 

mellemstore virksomheder agerer i denne sammenhæng. Vi har derfor kombineret flere mitigation 

teorier i vores spørgeskema, for at klarlægge om disse bliver brugt i vores segment. Vores håb er at 

vores undersøgelse kan bidrage med ny viden til litteraturen.   

 

5.9 Teoretisk ramme  

Vi sammenfatter her den litteratur vi har valgt som baggrund for vores projekt. 
 

Undersøgelsesspørgsmål Teori 

1) Hvor i Supply Chain efterspørges SCRM og 

hvordan har processen været for Risk 

Management implementering? 

Generelt antydes det i litteraturen at det er store 

virksomheder der presser Risk Management 

upstream i kæden.  

 

2) Hvilke Risk Mitigation strategier er de mest 

udbredte i segmentet?  

herunder, påvirker virksomhedens størrelse 

deres valg af mitigationstrategier? 

Nogle af Chopra & Sodhis samt Jüttners anbefalede 

mitigation strategier testes op mod 

virksomhedernes praksis. 

 

3) Hvordan påvirkes Supply Chain når 

virksomheder implementerer SCRM? 

 

Jüttner et al, mener at SME ikke er bevidste om 

deres afhængighed af andre led i SC. Arend/Wisner 

og Finch påpeger at SME ikke i tilstrækkelig grad 

vurderer risiko og konsekvens og dermed øger risici 

for sig selv og partnere 

 

4) Hvilke er de mest udbredte barrierer for at 

implementere Risk Management? 

 

Faisal et al. mener at den grundlæggende årsag er 

et distanceret forhold og manglende tillid mellem 

parterne i Supply Chain. 

 

5) Hvilke risk events og konsekvenser af disse 

events opstår i virksomheder med og uden 

SCRM? 

Alle forfatterne i litteratur review påviser at SCRM 

er afgørende for at sikre stabilitet og robusthed i 

Supply Chain. Hvis virksomhederne ikke 

implementerer SCRM vil det ofte få negative 

konsekvenser. 

 

 

 

 

Tabel 2, teoretisk ramme    
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6 Analysedel 1 
 

Nedenfor følger virksomhedernes fordeling inden for forskellige kategorier. Efter en kort beskrivelse vil 

vi efterfølgende krydstabulere disse grunddata med de specifikke besvarelser på 

undersøgelsesspørgsmål til risikostyring. 

6.1 Antal ansatte   

De 62 virksomheders fordeling ud fra antal ansatte, fordeler sig med 63 % i segmentet 50-100 ansatte, 

mens de øvrige segmenter fordeler sig med knap 12 % til hver42.   

6.2 Omsætning          

Virksomhedernes omsætning fordeler sig fra under 50 millioner til mere end 200 millioner. Den største 

koncentration på 32 % ligger mellem 100-150 millioner, dernæst 27 % mellem 50-100 millioner, 26 % 

der omsætter for mere end 200 millioner, mens kun 3 % omsætter for under 50 millioner.43 

6.3 Placering i forsyningskæden 

Til spørgsmålet om hvilken kundetype virksomhederne primært leverer til, svarer 23 % at de primært 

leverer til anden fremstillingsvirksomhed, altså at de er underleverandører. 39 % leverer til videresalg 

via forhandlere/distributører. 31 % sælger direkte til kunder. De sidste 8 % sælger enten btb eller har 

to salgskanaler og en enkelt virksomhed sælger til alle 3 kategorier.44 

6.4 Producerer til 

På spørgsmålet om virksomheden producerer til lager, ordre, eller begge dele, svarer kun 3 % af de 

adspurgte virksomheder, at de producerer direkte til lager, 53% producerer udelukkende til ordrer og 

43% har en kombination, hvor de producerer både til lager og ordrer.45 

6.5 Risk Management i forsyningskæden 

Til spørgsmålet om der praktiseres Risk 

Management i forsyningskæden svarer 34 % ja til 

at det praktiseres hos deres leverandører, 45 % 

svarer ja til at det praktiseres i egen virksomhed 

og knap 23 % at det praktiseres hos deres kunder. 

Spørgsmålet besvarer dog ikke hvilke tiltag der 

praktiseres, eller hvor omfattende tiltagene er 

hos de respektive leverandører og kunder. 

 
Figur 3: spørgsmål 5: Praktiseres RM i forsyningskæden 
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6.6 Lean/JIT 

Praktisering af Lean eller JIT principper har potentielt betydning for forsyningssikkerhed, da Lean 

minimerer spildtid og varer i arbejde. Mange Supply Chains har optimeret processer, eller via Lean 

produktion, minimeret spild og skåret lagre ned, eller indført JIT principper, så virksomhederne 

hverken har sikkerheds lagre eller overskudskapacitet til at imødegå nedbrud i Supply Chain. Til 

spørgsmålet om der praktiseres Lean eller Just In Time principper i forsyningskæden, svarer 29 % ja til 

at det praktiseres hos deres primære leverandører, 61 % at det foregår i egen virksomhed og 24 % hos 

deres kunder.46  

 

6.7 Samarbejdets udbredelse 

Tætte relationer og opkobling på hinandens IT systemer en risiko i sig selv, hvis de ikke understøttes af 

et højt niveau af tillid. I spørgeskemaet spørger vi ind til, hvor udbredt samarbejdet er med 

leverandører og kunder, i relation til systemer der understøtter forretningen, hvor deling af 

informationer indgår. En stor udbredelse af systemer indikerer tæt samarbejde, og de forskellige 

systemer fortæller, hvor mange infor-mationer der deles på tværs af forsyningskæden. Vi har bedt 

respondenterne svare på udbredelsen af følgende systemer: 1) EDI - Electronic Data Interchange - 

automatisk udveksling af basale elektroniske informationer, 2) KPI - Key Performance Indicators - 

fælles målepunkter med kunder eller leverandører, 3) CPR - Collaborative Planning and Replenishment 

programs - fælles planlægning og genbestilling, 4) CPFR - Collaborative Planning, Forecast and 

Replenishment programs - fælles planlægning, bestilling og genbestilling i tæt samarbejde med kunder 

eller leverandører. 

 

Figur 4:Spørgsmål 7: Hvor udbredt er samarbejdet 

Informationsdeling er lig med tillid 

Jo tættere samarbejde, jo flere oplysninger 

udveksles, dermed stiger afhængighed og 

sårbarhed. CPR og CPFR niveau, kræver en høj 

grad af tillid. For udbredelse af EDI systemer, 

svarer mere end 50% af virksomhederne ja fra 

nogen udbredelse til stor udbredelse. Fælles KPI 

mod kunder og leverandører er udbredt mellem 

mere end 42 % af virksomhederne. 
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Udbredelsen af CPR programmer er udbredt mellem knap 42 %. CPFR programmer er udbredt mellem 

knap 27 % af virksomhederne. Dette virker logisk idet disse systemer omfatter udveksling af vigtige 

informationer fx fælles salgstal og forventet salg. Svarene fortæller ikke hvilke data der udveksles, eller 

hvor mange data der deles, men samlet set fortæller det os, at data udveksles og at systemer har 

forholdsvis stor udbredelse blandt virksomhederne i segmentet.  

 

6.8 Leverandør udvælgelse og valg 

En stor del af litteraturen understreger vigtigheden af tætte relationer mellem den fokale virksomhed 

og dens leverandører, hvor de tætte partnerskaber er en nødvendighed, for at imødegå de risici der 

findes upstream i supply chain.  

 

Figur 5: Vigtige faktorer ved udvælgelse af leverandører                    Figur 6: Vigtige faktorer for at virksomheden vælges  

 

Vores undersøgelse viser, at kvalitet er det afgørende parameter, både (1) når virksomhederne selv 

vælger leverandører (58 %) og (2) når kunderne udvælger virksomhederne som leverandør (68 %).  

 Dernæst kommer leveringer til tiden, som afgørende parameter for 1 (44 %) og for 2 (49 %).  Det 3. 

vigtigste parameter er pris for 1 (31 %) og 2 (34 %). På 4. pladsen kommer tillid og samarbejde, som 

afgørende parameter for 1 (26 %) og 2 (31 %). Det er værd at bemærke at Pris, som ofte fremhæves 

som afgørende parameter når kunder vælger leverandører, overgås af både kvalitet og leveringer til 

tiden.  
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7 Analyse del 2 
 

7.1 Undersøgelses spørgsmål 1 – Supply Chain Risk Management opstart 

Hvor i Supply Chain efterspørges SCRM og hvordan har processen været mod Risk Management 

implementering?    

 

7.2 Kort introduktion til teori 

I litteraturen er der en generel tese om, at SME ikke er bevidste om SCRM. Arend & Wisner (2005), 

Vaaland & Heide(2007) mener, at den manglende bevidsthed kombineret med manglende ressourcer 

og viden er hovedårsagen til, at Risk Management ikke bliver implementeret i tilstrækkelig grad. Finch 

(2004) siger, at SME i SC dermed bliver en risiko i sig selv for de store partnere i SC. Jüttner (2003) 

påviser, at den største risiko hos en fokal virksomhed stammer fra netværket og interaktion mellem 

partnere. De gængse årsager hertil skulle være mangel på ejerskab, kaos fra forvrænget information og 

træghed, der både gælder manglende respons på markedsændringer, og fastholden i gamle metoder. 

Arend/Wisner(2005) mener, at SME ikke får fuldt udbytte af RM, fordi de ikke har implementeret det 

ud fra en strategisk beslutning, men udelukkende af tvang fra store partnere. Det skal være en stærk 

SME at få det fulde udbytte af Supply Chain samarbejde. Litteraturen generelt antyder at SCRM først 

implementeres når virksomhederne har oplevet nedbrud i forsyningsevnen. 

 

7.3 Præsentation af survey data  

     50-100 ansatte     100-200 ansatte  

   

Tabel 3, oversigt over implementeret RM praksis fordelt på virksomhedsstørrelse 
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Virksomhedens størrelse har betydning for SCRM 

Data fra survey delen skal vise os, hvor udbredt SCRM er i segmentet, og give os indikationer på hvor i 

Supply Chain der efterspørges SCRM; udefra kommende krav eller internt opståede behov.  

Samlet set er det 28 ud af 62 – næsten halvdelen af respondenterne der har implementeret SCRM. Når 

vi deler segmentet op i under og over 100 ansatte, er der en tendens til, at størrelse har betydning for 

dette valg. Af de 39 virksomheder med 50 til 100 ansatte praktiserer 33 % RM i egen virksomhed, 23 % 

af deres primære kunder, og 25 % af deres primære leverandører. Sammenholdt med virksomheder 

der har mellem 100 og 200 ansatte, ændrer billedet sig ret markant. Her er det 65 % der har 

implementeret SCRM og 48 % af deres primære leverandører. Stadig er det kun 22 % af primære 

kunder der praktiserer RM. 

Der bliver sjældent efterlyst SCRM af kunderne 

Som nævnt i vores indledende survey data præsentation (figur 4 og 5) er det forholdsvist sjældent, at 

respondenterne møder formulerede krav om SCRM. Ved spørgsmålet om RM er et krav ved valg af 

leverandør, svarer kun 15 % af alle respondenterne, at det er vigtigt, når de udvælger leverandører. 

Når de adspurgte selv vælges som leverandører, er det under 12 % der mener, det er vigtigt for deres 

kunders valg47.  For at få bekræftet at SCRM ikke nødvendigvis er et krav der kommer fra stærke 

kunder, har vi krydstabuleret på alle respondenter i hele segmentet, med fokus på dem der har svaret, 

at flere led i kæden praktiserer SCRM. I gruppen Leverandør / Fokal virksomhed svarer 30 % (19), at 

der er implementeret RM i begge led, hvor der er under halvdelen af de primære kunder i disse Supply 

Chains der har implementeret SCRM48. I den anden gruppe Fokal virksomhed / Kunder svarer kun 19 % 

(12), at begge led har implementeret RM. I disse Supply Chains har 75 % af leverandørerne RM.49 

Betydning af virksomhedens placering for SCRM 

 

Figur 7: Placering i Supply Chain 

 

 

 

 

 

 

     

 

For at undersøge om placering i SC har betydning 

for de 30 % (19), har vi analyseret på kundetyper. 

47 % (5+4) af adspurgte sælger eget produkt 

direkte til slut-kunder, eller via forhandlere. Ca. 

32 % (6) sælger til fremstillingsvirksomheder, og 

21 % (4) sælger både til fremstillingsvirksom-

heder og egne produkter til slutkunder eller via 

forhandlere. Så ud af 19 virksomheder med 

SCRM hos sig selv og leverandører, har 13 salg af 

egne produkter til slutkunde eller via forhandler. 
 

Figur 8: Placering i Supply Chain 
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Lean vs. SCRM 

Som nævnt i indledningen er der i litteraturen en generel holdning til, at Lean og den medfølgende 

nedskæring af lagre og spild/overkapacitet udsætter Supply Chains for større risici, uden at der 

nødvendigvis indføres tiltag for at imødegå disse. Når vi spørger ind til Lean / JIT principper og 

sammenholder med SCRM implementering, ser der dog ud til at være en vis positiv sammenhæng 

mellem de to. Ud af 38 virksomheder der har Lean/JIT, har 58 % svaret ja til implementeret SCRM. Ud 

af 28 virksomheder der har implementeret SCRM, har 79 % også Lean / JIT principper.50 

 

7.4 Præsentation af interview data 

Vi indleder gennemgang af interview data med en oversigt over primære findings fra de 5 interview- 

virksomheder. Tabellen viser, hvor SCRM behovet er opstået og hvordan virksomhederne har oplevet 

processen. Vi har fokus på, hvilke tiltag der kom først, hvordan det blev modtaget i organisationen og 

hvor langt respondenterne mener deres virksomhed er nået med interne RM mål. Vi vil efterfølgende 

fremhæve nogle få udvalgte eksempler, for at illustrere hvad der opleves i de danske virksomheder. 

Eksemplerne følger en logik, der starter med at SCRM efterspørges, hvordan processen har været til nu 

og hvordan virksomhederne forventer processen skal fortsætte. 

 

 
Antal 

Ansatte 

Leverer 

primært til 

SCRM 

behov 
Første RM skridt Oplevet opstart 

Hvor langt i 

proces  (1-10) 

B
  

50-100 Forhandler Internt  • Erkendelse af behov 
for RM udsprunget 
af kvalitetsbrister 

Rodet, ustruktureret Ikke fastsat 

C
  

50-100 Forhandler Internt 
 

• Sikre fleksibilitet 
• Forecast deling 

• Tæt lev. samarb. 

Noget nemt,  
andet svært  

5 

D
  

150-200 50 % anden 
fremstilling 
50 % forh. 

Internt • Forecast deling 
• Kraljic seg.  

af lev. og komp. 

Modstand  
mod forandringer 

7 

E
  

200 + Slutkunder Internt og 
derefter fra 
kunder 

• ISO kval.styring  
• Forecast deling 
• Kvalitetchef ansat 
• Standarder / 

struktur 

Modstand mod 
forandringer 

8-9 og vil stadig 
mere 

F 200 + OEM  Internt og 
derefter fra 
kunder 

• ISO kval.styring  
• Ansat til Lean 

optimering/flow 

• Forecast deling 

Noget nemt,   
andet svært  

7 og vil stadig 
mere 

 

 
Tabel 4: oversigt over interview data, spm. 1 
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Efterspørgsel af SCRM  

Risk Event kickstarter SCRM 

Virksomhed B (50-100). Det er den adm. Direktør (respondent), der efterlyser SCRM. Det er hverken et 

udtalt kundekrav, eller en økonomisk indikator der synliggør behovet. ”Når vi kigger på vores garanti-

omkostninger, så er de 6-700 t. for en omsætning på over 120 mio. Det er jo ingenting, der er aldrig 

nogen, der ville bemærke det i regnskabet. Men med de problemer vi håndterer i vores service afdeling 

og de problemer vi hører om i markedet, så er det åbenlyst, at det ikke er det rigtige billede.”.
51  En 

vigtig risk event der har understreget behovet for SCRM, indtraf ved lanceringen af et nyt produkt. ”Nu 

har vi haft produkt X, som vi har prøvet at starte produktion af 1. januar, og det har været en ren 

katastrofe for at sige det mildt. Hvis vi havde brugt RM der, så havde vi haft et rødt flag d. 31. 

december, for der var vi slet ikke klar med hverken logistik eller kvalitet. Jeg gik virkelig ind i det nye år 

med et totalt grønt flag med en smiley på. Jeg havde no idea om, hvor meget risk vi havde taget i vores 

organisation. Den eneste måde jeg kunne have forhindret det på, var hvis vi havde haft RM i det 

projekt. Så var vi kommet anderledes fra start”. 52 

Ledelsen efterspørger SCRM og systematik 

Virksomhed D (150-200). Her var det også en intern efterspørgsel af RM der igangsatte processen. 

Logistik direktøren, der tidligere har været regnskabschef i samme firma, fik for 15 år siden 

gennemført, at salgsfunktionen fik medansvar for forecast. Det kostede nogle diskussioner ”specielt i 

starten med at få vendt organisationen til at forstå at forecast er en nødvendighed med de 

verdensbilleder. Det var indtil jeg fik en markedschef, hvor jeg en aften med et glas rødvin i hånden fik 

ham overbevist om, hvad det i grunden var af udfordringer vi havde. Så gik der et lys op for ham. Så 

havde jeg en allieret”
53.   

Virksomhed E (200+) SCRM processen startede med ledelsens ansættelse af kvalitetschefen, der fik til 

opgave at sætte fokus på, hvilke standarder virksomheden skulle leve op til, og få det skematiseret og 

systematiseret. Det var med god opbakning fra ledelsen, men opstarten var alligevel hård. ”Det var så 

meget op af bakke, at jeg ikke kan forstå jeg ikke trillede af. Men jeg fik tilegnet mig meget viden, tog 

kurser, inddrog nogle konsulenter og fik lige så stille ændret tingene. Jeg tog udgangspunkt i, hvad vi 

gør alligevel og at fortælle dem, at de jo gør det lige nu. Altså en bevidstgørelse hos medarbejderne. Og 

så kunne jeg holde dem op mod at det også var nedskrevne procedurer, der skulle overholdes alligevel. 

Så en kombination mellem pædagogik og tvang. Og så begyndte kravene at komme udefra. Kunder og 

myndigheder ville gerne se vores Risk Management fejl” 
54. 



 

 

 

 SCRM i danske SME virksomheder 

32 

Proces til nu   

Opgave at få bredt SCRM ud i organisationen 

Virksomhed B (50-100). Den adm. direktør antager, det vil tage et par år at implementere RM. 

Udfordringen har været at opnå erkendelsen af, at kvalitet er det største problem55. Det første skridt 

mod RM har været implementering af Lean og KPI’er for kvalitet, der har medført en struktureret 

måling af kvalitetsbrister. Dette har igangsat en lang række kvalitetstiltag på eksisterende maskiner, og 

det er derfor næsten udelukkende teknisk afdeling, der er involveret i opstarten af RM i virksomheden. 

”Vi mangler måske at få det synliggjort i organisationen og blive mere systematiske og have procedurer 

for det, så vi ikke arbejder med det som et projekt. Nu sætter vi en masse ting i værk, og når vi så har 

afsluttet det, så har vi en tendens til at glemme det, og så løber vi frem til nogle nye spændende 

projekter”
56.  

Adfærdsændringer tager tid  

Virksomhed D (150-200) har haft en lang proces for Risk Management implementering, der har fulgt 

virksomhedens udvikling. For år tilbage var kernekompetencen produktion, og i dag er det innovativ 

produktudvikling og applikationsviden 57. Det vigtigste tiltag har for logistikchefen være forecast, fordi 

virksomheden har en kortere leadtime til kunderne, end der er upstream fra leverandørerne. 

Komponenter og leverandører er segmenteret efter Kraljic modellen hvor der kigges på risici og 

økonomi. ”På kritiske komponenter med høj risiko skal vi have nogle tiltag, nogle kan være bufferlager, 

enten hos vores leverandører ellers gør vi det selv. På komponenter der havner i kategori, høj risk / høj 

økonomi, de ligger som strategiske komponenter, og dem køber vi hos strategiske leverandører. Dem 

har vi 10-12 stykker af”
58. Der har været mange involverede i RM processen, og det har virksomheden 

typisk opnået ved, at ”tage noget over tid, sætte nogle fælles mål. For 15-20 år siden da vi startede, var 

vi ikke så strukturerede omkring forandringsledelse. Vi fik en ide og så gjorde vi det bare. I dag 

definerer vi nogle indsatser og projekter og styrer det med ansvarsfordeling, risikovurdering i projekter, 

hvad kan gå galt, interessent analyse mm. Så i dag er vi mere professionelle”
59.  

Virksomhed E (200+) her har processen til nu handlet meget om uddannelse og holdningsændringer. 

”vi har uddannet medarbejderne til at lave en afvigelses-rapport. Det vakte noget modstand i 

begyndelsen, fordi folk syntes det udstillede når folk laver fejl. Men det gik mere på at vi ikke løber tør. 

Vi er netop nu ved at færdiggøre uddannelser i kvalitets-bevidsthed hos vores medarbejdere. Det 

handler meget om adfærd”
60. 
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Proces fremadrettet 

Kvalitet med fra starten 

Virksomhed B (50-100) vil nu have mere fokus på SCRM, og, og direktøren har en plan for, hvor der 

skal startes. ”Der ville jeg tage hele produktudviklingsprocessen, både konstruktion, leverandørmæs-

sigt, kvalitet, logistik og testmæssigt. Og så kunne man starte der og have hele Supply Chain med. For 

mig handler det om, at vi skal have kvaliteten med fra starten af i de nye produkter”
61. Derudover er 

det næste step at få RM arbejdet systematiseret og ind i nogle daglige rutiner. ”Det lyder rigtig rigtig 

kedeligt, men det er bare noget systematik vi ikke må glemme. Det er den største udfordring lige nu”
62.  

Virksomhed E (200+) Kvalitetschefen fortæller, at det næste bliver at opdatere de sidste procedurer. 

Der er desuden lige lanceret en Succes Modes and Effect analysis, hvor de implicerede laver en 

risikovurdering: ”ved selve produktet er det udviklingen, og PTA når designet skal i produktionen 

(design transfer), og så er det hele produktionen og brugergrupper; fx vores konsulenter og sælgere. 

Der involveres repræsentanter fra alle afdelinger, så ham der opfinder produktet ikke kan lave 

risikovurdering på sit eget produkt.”
63. 

Trade off af mitigation strategier 

Virksomhed D (150-200) næste fokus bliver at afveje trade off mellem højere omkostninger til kortere 

transittid fra Malaysia med luftfragt eller sea/air, for på den anden side at opnåkortere leadtime, 

minimeret risk og lager: ”Vi vil gerne over de næste 2 år reducere lidt i vores lagre og totale 

gennemløbstid i værdikæden. Måske bliver det på bekostning af at vi så ikke kan levere med 98 % 

leveringsgrad men kun 96 %”
64.  

 

7.5 Diskussion af findings og teori  

SCRM er udbredt i segmentet 

Modsat den generelle fremstilling i litteraturen viser det sig at SCRM er ganske udbredt, hvor omtrent 

halvdelen af respondenterne har implementeret RM. Vi ved dog ikke, hvor dybt dette er forankret, og 

hvor bredt i organisationerne det praktiseres. Vi er enige med fx Arend/Wisner (2005) i, at der er en 

klar tendens til at jo større virksomhed – jo større sandsynlighed for implementeret RM praksis. Vi kan 

dog ikke bekræfte, at skellet for tilstrækkelig implementering af SCRM nødvendigvis er mellem SME og 

store virksomheder. I vores undersøgelse er der et markant skel for implementering af SCRM under og 

over 100 ansatte. Ca. 65 % af virksomhederne med 100-200 ansatte har implementeret SCRM. Selv om 

vi ikke kan drage konklusioner ud fra vores få interviews, gives der i denne størrelse virksomheder 
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udtryk for en systematik og strategisk tilgang til SCRM, som vi mener må være til stede hos andre 

virksomheder i samme størrelse. Vi kan derfor ikke give Finch (2004) ret i, at SME segmentet som 

helhed ikke i tilstrækkelig grad vurderer risici og at virksomhederne derfor skulle være en risiko for sig 

selv og for større spillere i Supply Chains.  

SCRM efterlyses internt i virksomhederne – uanset størrelse 

I begge størrelsesgrupper (50-100, 100-200) er der relativt færre primære kunder med implementeret 

RM, end det er tilfældet for både virksomhederne selv og deres primære leverandører. Dette kan tyde 

på, at det ikke altid er store kunder med forhandlingsmagt, der efterspørger SCRM hos de mellemstore 

virksomheder, men at behovet for RM opstår internt i organisationerne. Vi mener derfor ikke, at 

Arend/Wisner (2005) har ret i, at det er store virksomheder, der presser SCRM upstream i kæden, og 

at SME deltager af tvang. Når der i survey er flere respondenter der svarer, at RM praktiseres både i 

egen virksomhed og hos primære leverandører, end der svarer at RM praktiseres i egen virksomhed og 

hos primære kunder, kan det derimod tyde på, at mellemstore virksomheder selv presser RM praksis 

videre upstream i kæden. Måske ser vi her eksempler på Arend/Wisner’s (2005) stærke SME’s der har 

strategisk SCM tilgang for at sikre sig udbytte af SCM. Dette er der ikke spurgt ind til i survey, og 

dermed blot spekulation.  

Kundetyper påvirker behovet for SCRM 

Vi mener, at respondenternes placering i Supply Chain i nogen grad kan være medvirkende til at SCRM 

implementeres på eget initiativ. Hvis aftager af varerne er en anden fremstillingsvirksomhed, har 

denne måske mitigation stragegier, der absorberer de udsving der opstår i kæden. Det er ikke givet at 

denne type kunder, altid stiller krav om SCRM til deres leverandører, og vores respondenter mærker 

derfor ikke konsekvensen af at fravælge RM. Det er omvendt ikke sandsynligt, at forhandlere og slut-

kunder absorberer forsinkelser fra vores virksomheder. Vi antager derfor,  at de virksomheder med RM 

der sælger eget produkt direkte til slutkunder eller via forhandlere, selv finder det nødvendigt at sikre 

leverings evnen for at fastholde salget til slutkunderne. Der kan altså være en vis sammenhæng 

mellem virksomhedernes kundetyper og behov for RM. Vi har ingen teori at holde denne finding op 

mod og det vil kræve grundigere undersøgelse for at påvises nøjagtigt.   

SCRM kickstartes af flere ting 

For nogen oprinder SCRM implementering i en tankegang og kultur, der over årene er blevet mere 

systematiseret, og dermed ikke afledt af en specifik hændelse. I virksomhed B’s tilfælde er det dog 

netop en oplevelse af ringe leveringssikkerhed, der har udløst efterspørgslen af SCRM. Vi kan ikke ud 
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fra vores 5 interviews konkludere, om der er statistisk sandsynlighed for den ene eller anden baggrund 

for SCRM.  Umiddelbart er der dog ud fra interview en tendens til, at hvis virksomhederne i forvejen er 

ISO certificerede eller kører efter Lean principper, så er det naturlige næste skridt SCRM. Vi er klar 

over,  at flere forskere (Christopher and Lee, 200465; Engardio, 200166) mener, at Lean produktion øger 

risici i SC uden medfølgende mitigation strategier. Men der synes alligevel at være en positiv 

sammenhæng mellem Lean og implementering af SCRM.  Om Lean principperne kommer først og 

medfører en RM kultur, eller om Lean omvendt bliver indført som del af mitigation strategierne, kan vi 

ikke udlede af survey. Uanset hvad der kommer først, vil der formodentlig være en større bevidsthed 

om at sikre forsyningsevnen, hvis man har ”kulturen” med sig. Vores interview data viser herudover, at 

den interne efterspørgsel på SCRM også kan opstå ved nyansættelse, hvor de nye ansatte kommer 

med drive og faglig kompetence og igangsætter og fastholder processen.  

Mulige årsager til at vores findings ikke understøtter eksisterende teorier 

Teorierne er skrevet for 7-10 år siden, og der kan være sket en udvikling på området siden. 

Kulturelle forskelle kan gøre, at vi får andre resultater end lignende undersøgelser i andre lande.  

 

7.6 Delkonklusion 1 – Supply Chain Risk Management opstart 

Hvor i Supply Chain efterlyses SCRM og hvordan har processen været mod Risk Management 

implementering? 

Intern efterlysning - lang svær proces – fokus på forecast og struktur 

Survey viser, at SCRM først og fremmest efterspørges internt i virksomhederne og ikke som 

litteraturen antyder, fra stærke kunder der tvinger SME ind i SCRM samarbejde. Interviews viser, at 

kravet hovedsageligt kommer fra ledelsen og som oftest som en videreudvikling af forretningen, altså 

ikke nødvendigvis af oplevede risk events. Findings antyder, at flere faktorer kan påvirke bevidstheden 

om SCRM, herunder vigtigst virksomhedens størrelse, men også dens kundetyper og brug af Lean 

principper.  Processen er for nogen blevet taget i små skridt over en årrække, for andre er processen 

kickstartet med ansættelse af personer udefra, der kommer med specifik viden og metodikker. Uanset 

opstart har det for de flestes vedkommende været en udfordring at ”omvende” organisationen til den 

nye tankegang, og det kræver lang tid og ikke mindst en enig ledelse at få alle involverede. Af vores 

interview virksomheder, er mange startet med at arbejde med mere nøjagtige forecast, og deling af 

disse med leverandører (se tabel 4). Første fokus har altså været at nedbringe Bullwhip effekten i 

Supply Chain.   
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7.7 Undersøgelsesspørgsmål 2 – Mest udbredte Risk Management strategier 

Hvilke Risk Mitigation strategier er de mest udbredte i segmentet? 

 - herunder, påvirker virksomhedens størrelse deres valg af mitigationstrategier? 

 

7.8 Kort introduktion til teori 

Jüttner et all (2003) definerer 4 Mitigation strategier i Supply Chains:  

Undvigelse/undgåelse - fra et Supply Chain synspunkt kan en virksomhed undgå specifikke produkter, 

leverandører, kunder eller undgå at source fra geografisk ustabile områder for at imødegå forstyrrelser 

i Supply Chain. Kontrol - Supply Chains kan imødegå risici gennem vertikal integration og dermed 

kontrollere et led upstream eller downstream. Herudover kan virksomheder opbygge lagre, som buffer 

for lang leadtime, eller operere med ekstra kapacitet i produktionen og sikre sig via kontraktuelle 

forpligtigelser mod leverandører. Samarbejde - virksomheder kan indgå fælles aftaler med 

nøgleleverandører, der skaber gennemsigtighed og forståelse på tværs af Supply Chains. Dvs. deling af 

risikorelaterede informationer der imødegår specifikke risici kilder og fælles beredskabsplaner mod 

forstyrrelser i Supply Chains. Fleksibilitet - sikrer en virksomheds evne til at reagere hurtigt. Et 

eksempel er udsættelse af produktionen, konfiguration, eller forsendelse til så tæt på 

forbrugsøjeblikket som muligt. Udsættelse reducerer forecast usikkerhed, øger evnen til at reagere 

hurtigt og varieret, samt imødegår udsving i efterspørgslen. Multiple sourcing øger fleksibiliteten og 

spreder risiko. En 3. mulighed der øger fleksibiliteten er lokal sourcing, der reducerer leadtime og øger 

responstiden. 

Chopra & Sodhi (2004) beskriver 9 Risk kategorier med flere Mitigation strategier: 

Nedbrud - for at imødegå risici kan virksomheder opbygge ekstra lagerkapacitet og vælge multiple 

sourcing på high volume varer og single sourcing på low volume varer. Forsinkelser – imødegår risici 

ved kapacitets-tilpasninger og lageropbygning samt fleksibel arbejdsstyrke. Systemer - imødegår risici 

ved sikre robuste backup systemer, veldesignede kommunikationsveje, recovery funktioner og 

duplikation af data og datatransaktioner. Forecast - imødegår risici ved tilpasning af priser og 

incitamenter der tilgodeser variation i ordrer. Øget gennemsigtighed i kommunikation i 

forsyningskæden. Løbende replenishment programs (CRP) og collaborative forecasting and 

replenishment (CRFR). Differentieret lageropbygning og hurtige reaktionstider i produktions- og 

leveringskapacitet. Indkøb - imødegår risici ved finansiel hedging, balancering af omkostninger og 

indtjening regionalt, fleksibel global kapacitet hvis virksomheden har flere produktionssites, 
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langtidskontrakter, multiple leverandører eller en større lagerbeholdning. Langtidskontrakter kan dog 

have modsat effekt hvis priserne falder. Redundans af leverandører hvis der kan opnås 

stordriftsfordele. Alternativt benchmarking af leverandørerne mod hinanden. 

Indkomst/debitorer- imødegår risici ved flere men mindre kunder, minimere risiko for konkurser og 

afhængighed. Lager - imødegår risici ved lagerpooling, ensrette komponenter og postponement. 

Responsive leverandører, specielt for produkter med høj værdi og kort levetid. Overskudskapacitet der 

kan klare udsving i efterspørgsel og dermed nedbringe lagerværdien. Kapacitet - imødegår risici ved  at 

øge fleksibiliteten i kapaciteten, nedbringe overskudskapacitet og opnå stordriftsfordele ved at samle 

produktionssites et sted. Intellektuelt ejerskab - imødegår risici ved vertikal integration, der sikrer 

kontrol med specifikke led i Supply Chain. Ved global outsourcing, undgå markeder med svage 

muligheder for at sikre mod produkt kopiering eller har svage juridiske foranstaltninger. 

Hahn & Parbst (2012) 

Kvalitet - kvalitetsforebyggende foranstaltninger er ikke en Mitigationsstrategi fra hverken Chopra & 

Sodhi (2004) eller Jüttner et al (2003). Dog nævner Chopra & Sodhi (2004) ekstern kvalitet som en Risk 

Driver under leverandør forsinkelser. Qua sidste års undersøgelse ved vi, at kvalitet kan være et kardi-

nalpunkt for rettidige leverancer, idet både interne og eksterne kvalitetsbrister påvirker reproduktion, 

l-agre, fleksibilitet og ikke mindst kunden, hvor effekten kan være mistet tillid, goodwill og salg67. 

 

7.9 Teori omsat til survey spørgsmål 

Vores spørgsmål i survey har direkte afsæt i teorien i de forskellige kategorier. Vi har tilsammen spurgt 

ind til 5 Risk Kategorier; 1) Forsinkelser/leverancestop, 2) Forecast, 3) Intern kvalitet, 4) fleksibel 

produktion, 5) virksomhedens lagerpolitik, - med underliggende spørgsmål, der dækker de forskellige 

Risk drivers68. Vi har udvalgt disse 5 kategorier ud fra vores findings i sidste års BP, der viste, at disse 

kategorier var undersøgelsesvirksomhedens primære risici. På flere Mitigation strategier er der overlap 

mellem de fremførte teorier, fx nævner Jüttner et al (2003) under risikokategorien Kontrol, lagerbuffer 

som imødegåelse. Chopra & Sodhi (2004) nævner denne imødegåelse under nedbrud, forsinkelser og 

forecast. Vi har samlet nedbrud og forsinkelser under ét, har udeladt system, intellektuelt ejerskab, 

indkøb, debitorer og undgåelse/udeladelse. Vi har tilføjet en ekstra mulighed, kaldet Andet, såfremt 

virksomhederne har imødegåelser, der ikke er omfattet af ovenstående teorier.  

 

 



 

 

 

 SCRM i danske SME virksomheder 

38 

Virksomhedens størrelse vs. imødegåelser 

For at afklare om der er forskel på, hvilke imødegåelsesstrategier virksomhederne vælger, alt efter 

hvor stor organisationen er, inddeler vi først de 62 respondenter i 2 grupper med hhv. 50-100 ansatte 

med 39 (63 %) respondenter og 100-200+ med 23 (37 %) respondenter.  

 50-100 ansatte    100-200+ ansatte 

Figur 9 Spørgsmål 1 - antal ansatte i virksomheden 

Herefter krydstabulerer vi de to segmenters tiltag med de enkelte Risk Kategorier og præsenterer de 

primære findings først i survey, efterfulgt af de primære findings i vores opfølgningsinterviews. 

Herefter samler vi de primære findings og diskuterer dem mod teorien efterfulgt af en konklusion på 

undersøgelsesspørgsmålet. 

 

7.10 Præsentation af survey data - forsinkelser 

50-100 ansatte    100-200+ ansatte 

Figur 10 Spørgsmål 12 - tiltag mod forsinkelser/leverancestop fra primære leverandører, fordelt på hhv. 50-100 og 100-200 
ansatte 
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Begge segmenter benytter samme tiltag mod forsinkelser/leverancestop fra leverandører 

I begge størrelser virksomheder benytter mellem 65-70 % øgede lagre og tættere leverandør-

samarbejde som et tiltag mod forsinkelser/leverancestop. Samtidig benytter mellem 51-56 % flere 

leverandører på vigtige komponenter og mellem 33-39 % køber lokalt frem for globalt, som et tiltag 

mod forsinkelser og leverancestop fra primære leverandører. 

Tiltag der differentierer segmenterne 

Hos de 50-100 er der dog en svag tendens til i lidt højere grad at benytte øgede lagre og tættere 

samarbejde (+4 %) og i mindre grad har indført multiple sourcing og lokal sourcing (-6 %). Denne 

gruppe har også en øget fleksibilitet (+6 %).  

 

7.11 Præsentation af interview data - forsinkelser 

Virksomhed B (50-100) benytter tættere samarbejde med leverandører som primær imødegåelse mod 

forsinkelser og har anslået 95 % i leveringsgrad69.  

Virksomhed C (50-100) I tilfælde af forsinkelser er deres primære imødegåelser høje lagerbindinger på 

strategiske produkter og tættere samarbejde med leverandører, hvor de konkret har lavet aftaler med 

leverandører, der får lov til at producere forud for at skabe fleksibilitet hos leverandøren, som til 

gengæld har lager som løbende leveres efter behov70. 

Virksomhed D (155) benytter primært øget lager på vigtige komponenter, øget informationsdeling 

med kunder og leverandører, og øget kapacitet eller fleksibilitet i produktionen, som imødegåelse til 

forsinkelser og leverancestop fra 2 primære leverandører, med produktions sites i Malaysia og 

Tjekkiet71. 

Virksomhed E (200+) benytter øget lager på vigtige komponenter, flere leverandører på vigtige 

komponenter og tættere samarbejde med leverandører som imødegåelse mod forsinkelser/ 

leverancestop72. ”hvis vi regner en gennemsnitstid ud for toldbehandling og inkluderer det i 

forsinkelser, sker det ikke ret tit. Vi får ofte forsinkelserne at vide og lægger det ind i vores system. Og 

hvis tingene kommer med lang leveringstid, tager vi højde for det og lageropbygger, så selv om det er 

forsinket fx 5 dage, så er det uden betydning”
73 

Virksomhed F (200+) har produktionssites i Kina, Slovakiet, Italien, England og Danmark, hvert land 

producerer forskellige maskiner til hvert sit kundesegment og det kan være svært at sammenligne de 

forskellige sites direkte. Til hver maskine indgår mellem 700 til 1500 elementer. Virksomheden har 

indført flere tiltag som omfatter; øget lager på vigtige komponenter, flere leverandører på vigtige 
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komponenter, købe lokalt frem for globalt, tættere samarbejde med leverandører, samt øget eller 

fleksibel kapacitet i produktionen74. De har desuden øget kontrol og centralt styrede lagre, hvor kun en 

person bestemmer lagerindhold og værdi; “For hvis man tillader for meget decentralisering, så får du 

for store lagre. Og det er mig der styrer alle parametre i computeren. Jeg laver sikkerheds- og forecast 

beregninger på alle sites via vores S&OP. Alt der hedder AX og data bliver styret herfra. Vores IT 

afdeling laver udtræk til mig, jeg bearbejder dem og sender dem tilbage igen, og så ryger de ind i AX’en 

og så bliver det planlagt derfra. Folk kan ikke selv bestemme, hvad de vil have på lager. Det bestemmer 

jeg, for ellers så kan jeg ikke styre vareflowet eller niveauerne, fordi folk vil altid have alt på lager, og 

altid have alting når kunden beder om det. Det er bare ikke vores strategi, vores strategi er et service-

niveau på 96 %”
75

. Virksomheden benytter vertikal integration og opkøber produktionssites, der i et 

tæt samarbejde udvikles til at performe bedre på kvalitet, leadtime, og pris til gavn for begge parter76. 

 

7.12 Præsentation af survey data - forecast 

50-100 ansatte   100-200+ ansatte 

Figur 11: spørgsmål 16 - tiltag for at undgå forecast usikkerhed, fordelt på de to segmenter 

 

De primære imødegåelser mod forecast usikkerhed er øgede lagre, øget fleksibilitet og multiple 

leverandører. Det er umiddelbart ens imødegåelser, begge grupper har indført, dog med forskelle, idet 

virksomhederne med 50-100 ansatte i mindre grad 51 % (-5 %) har øget lagre på vigtige komponenter 

som imødegåelse, det samme gælder for flere leverandører på vigtige komponenter 28 % (-7 %).  

Markant forskel i lokal sourcing og informationsdeling hos de større virksomheder 

Der er en markant forskel ved lokale køb, hvor kun 8 % af de 50-100 har denne imødegåelse, men hos 
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de lidt større virksomheder benytter 35 % (+27 %) sig af lokal sourcing. En anden markant forskel er 

øget informationsdeling hvor kun 25 % (-13 %) af de 50-100 bruger denne tilgang.  

 

7.13 Præsentation af interview data - forecast 

Virksomhed B (50-100) har øget kapacitet eller fleksibilitet i produktionen som imødegåelse mod 

forecast usikkerhed77. 

Virksomhed C (50-100) benytter primært øget lager, tættere samarbejde og en fleksibel produktion 

som imødegåelse mod forecast usikkerhed. Deres leverandører producerer til lager med løbende 

aftræk, og 3 primære leverandører har lov til at producere op til 75 % af årsforbrug forud og indgår 

dermed i et tæt samarbejde om forecast78. 

Virksomhed D (155) benytter øget lager på vigtige komponenter, øget informationsdeling med kunder 

og leverandører og øget kapacitet eller fleksibilitet i produktionen som imødegåelser for fejl I forecast. 

Deres primære indsats for at sikre rettidige leverancer er inddragelse af primære leverandører i 

planlægningen, for nogles vedkommende koblet op elektronisk via EDI, andre får løbende tilsendt 

oversigter med korrektioner i forecast79. De vurderer selv, at forecast er afgørende parameter for 

succes og udtaler: “det er basen i vores forretning, hvis vi snakker Supply Chain og specielt efter vi er 

begyndt at producere i Malaysia med lange transporttider”
80. De differentierer på produktniveau: ”i 

forhold til værdien, i forhold til omsætning. Med store kunder kan også aftales, hvilke varer vi gør det 

på. Så differentierer vi på de mest frekvente”
81

  

Virksomhed E (200+). Benytter øget lager på vigtige komponenter, øget informationsdeling med 

kunder og leverandører, og øget kapacitet eller fleksibilitet i produktionen som primære 

imødegåelsesstrategier82. De fremhæver selv gode forecast som et primært værktøj: ”vores system er 

sat op til et års forbrug og hvilke indkøbsstørrelser vi køber ind i og det er meget sjældent vores 

forecast fejler. Fordi hvis vi forventer forhøjet salg, så forhøjer vi vores forecast og laver vores 

indkøbsaftaler om med leverandører, så bedre pris opnås”83. De opnår en leveringsgrad på 95 % som er 

tilfredsstillende: ”nok over 95 % leveringsgrad. Og det skyldes, gode forecast, gode beregninger, gode 

leverandører og gode estimater osv.
84

. De træner derudover operationelle medarbejdere til at lave 

korrigerende handlinger for hver afvigelse, så bevidstheden i organisationen øges; ”det er det man 

kalder en 8D rapport, hvor de korrigerende handlinger hvis vi løber tør, er at vi får sendt noget ekspres 

med fx fly, og så kan det være at ordren/produktionen venter 2 dage, men det gør ikke noget. Så får vi 

hævet forecast eller min. lager så vi på den måde forebygger fremadrettet”
85

. 
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Virksomhed F (200+) benytter øget lager på vigtige komponenter, flere leverandører på vigtige 

komponenter, købe lokalt frem for globalt (hurtigere levering) og øget informationsdeling med kunder 

og leverandører. Forecast er et primært værktøj, hvor de inddrager leverandører på ugebasis for 

konstant at være præcise86. Virksomheden involverer sælgere og kunder i forecast for at sikre 

ansvarstagen og laver løbende justeringer.  I det hele taget er virksomheden meget datastyret med 

fuld track & trace på alle produktioner og salg87. 

 

7.14 Præsentation af survey data – interne kvalitetsbrister 

50-100 ansatte   100-200+ ansatte 

Figur 12 spørgsmål 20 - tiltag for at undgå interne kvalitetsbrister, fordelt på 2 segmenter 

 

De primære imødegåelser, virksomheder har indført for at minimere risici for interne kvalitetsbrister, 

er egenkontrol af kvalitet, fx inspektion og test, årsagsanalyser og standardisering af produkter og 

processer for at minimere fejl.  

Hos virksomheder med 50-100 ansatte er det udbredt at vedligeholde produktionsmateriellet, hvor 51 

% benytter denne imødegåelse mod kun 13 % hos de lidt større virksomheder. 9 % af de større 

virksomheder opretholder ledig kapacitet som en imødegåelse. De 9 % ”andet” dækker over proaktive 

foranstaltninger som audits både internt og hos strategiske leverandører. 
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7.15 Præsentation af interview data – interne kvalitetsbrister 

Virksomhed B (50-100) har indført egenkontrol af kvalitet (fx inspektioner, test), årsagsanalyser (undgå 

gentagne fejl) og vedligehold/service af produktionsmateriel. Direktøren peger også på, at ekstern 

kvalitet er en faktor af betydning for leverancer til kunder88 . Omkostninger pga. eksterne fejl beløber 

sig til 200.00089. De interne kvalitetsbrister skyldes konstruktionsfejl, mangel på samarbejde og 

kvalitetssikring og der er afsat 1 mio. på budgettet dette år, hvilket har ledt til et øget fokus på interne 

procedurer i udviklingssamarbejdet 90.  

 Virksomhed C (50-100) har få problemer med intern kvalitet, primært pga. en simpel produktion med 

få fejlmuligheder. Til gengæld er udfordringen ekstern kvalitet fra primære leverandører. I stedet for 

indgangskontrol er der indført ombytningsret, der omfatter kvalitetskontrol hos leverandører og 

returret på fejlbehæftede produktioner, som udgør op til 5 % af enkelte leverandørers leverancer91. 

Virksomhed D (155) har indført standardisering af produkter og processer, egenkontrol af kvalitet og 

årsagsanalyser som imødegåelse af interne kvalitetsbrister92. Her arbejdes der struktureret på 

nedbringelse af fejl; ”Vi har 1 % hvor vi ofte laver fejl. Men det er så bygget ind i vores produktionsflow 

og den måde vi arbejder på. Det har sjældent en konsekvens for kunden”
93

   

Virksomhed E (200+) benytter standardisering af produkter og processer, egenkontrol af kvalitet og 

årsagsanalyser som imødegåelser for interne kvalitetsbrister. Benytter i flere tilfælde indgangskontrol 

alt efter strategisk vigtighed på udvalgte produkter og leverandører, men satser mere på kvalitetssik-

ring end kvalitetskontrol. Her benyttes audit hos og tættere samarbejde med leverandører og der 

arbejdes efter ISO14971, som er Risk Management inden for medicinsk udstyr. Både interne og ekster-

ne audits er værktøjer, der forebygger og kvalitetssikrer94. Virksomheden er dermed meget aktiv inden 

for risikostyring, hvor forecast, forebyggelse og bevidsthed i organisationen er primære værktøjer. 

Virksomhed F (200+) Egenkontrol af kvalitet er en primær imødegåelse kombineret med audits hos 

leverandører og kunders audit af virksomheden; “Kvalitet er et afgørende parameter og det sikrer at vi 

kan tage en højere pris end vores konkurrenter”
95

 Virksomheden er kendetegnet ved en meget 

struktureret tilgang til risikostyring og benytter ISO certificeringer. Der er manualer for alle processer 

og præcise styklister for hvert produkt, som er meget specifikke og der arbejdes koncentreret med 

datamanagement som en del af Supply Chain Management96 
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7.16 Præsentation af survey data – fleksibel produktion 

50-100 ansatte   100-200+ ansatte 

Figur 13: Tiltag for at sikre fleksibel produktion 

Begge grupper benytter alle tiltag, men de har forskelligt fokus. Fx benytter de lidt større virksomheder 

øget inddragelse af leverandører i planlægningen (57 % mod 26 % hos de mindre) som primær indsats, 

kombineret med standardisering af produkter (44 % mod 31 % hos de mindre) og udskydelse af 

differentiering af slutprodukt (44 % mod 33 % hos de mindre). Hos de mindre virksomheder er de 

primære indsatser øgede lagre og multiple leverandører på vigtige produkter. De 13 % ”andet” er 

investering i mere fleksibelt udstyr i produktionen. 

 

7.17 Præsentation af interview data – fleksibel produktion 

Virksomhed B (50-100) har indført lokalt indkøb frem for globalt (hurtigere leveringer), og samme 

komponenter der indgår i flere produkter som imødegåelse for at sikre fleksibel produktion97. 

Virksomhed C (50-100) er i startfasen med modularitet, hvor de forsøger at standardisere elementer, 

som kan bruges til flere produkter. Fleksibiliteten er øget ved at indføre sæsonudjævninger i 

produktionen, hvor de ansatte i lavsæsonen arbejder 5 timer mindre om ugen og 5 timer mere i 

højsæsonen. Dette kan iværksættes med 3 dages varsel98.  

Virksomhed D (155) har indført øget lager på vigtige komponenter, øget inddragelse af leverandører i 

planlægning, standardisering af produkter og at samme komponenter indgår i flere produkter99. 

Virksomheden har forecast som primær indsat for at sikre fleksibilitet: ”dels har vi nogle forecast, som 

vi hele tiden regner om via S&OP, og kigger på flaskehalse. De strukturelle flaskehalse fjerner vi ved at 
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kigge op til 12-36 md. frem engang imellem. Et månedligt møde hvor vi udelukkende kigger 

produktionskapacitet internt, et ekstra skift mm. Så har vi nogle meget fleksible medarbejdere, som har 

været her i mange år og vi arbejder meget med, at de kan håndtere forskellige processer, udstyr og 

produkter”
100

 . Der arbejdes bevidst med at skabe fleksible medarbejdere: ”ofte er det noget internt 

uddannelse, når vi i perioder ikke har så meget at lave, udnytter vi det til træning, så medarbejdere får 

kendskab til yderligere produkter, eller de laver noget kvalitetsarbejde eller produktionsoptimering, i de 

celler de arbejder i. Vi har bevidst lidt overkapacitet, fordi fleksibilitet og leveringssikkerhed er vigtige 

ift. vores kunder”
101

 

Virksomhed E (200+) benytter øget inddragelse af leverandører i planlægning, standardisering af 

produkter og komponenter der indgår i flere produkter som primære imødegåelse for at sikre fleksibel 

produktion. Virksomheden benytter kompetencematrix for at sikre fleksible medarbejdere og hver 

medarbejder kan håndtere min. 3 arbejdsstationer ud af 12. Der arbejdes struktureret med at bedre 

kvaliteten og forhøje fleksibiliteten i produktionen102 ”Det handler meget om adfærd, hvad er kvalitet 

og at man kan være fleksibel i sine områder og kan se kvalitet er vigtigt, at man kan se, at man som 

person er fleksibel, så man kan dække hinandens områder og det er vi helt vildt gode til”
103

.  

Virksomhed F (200+) benytter øget lager på vigtige komponenter, flere leverandører på vigtige 

komponenter, køber lokalt frem for globalt og komponenter der indgår i flere produkter. Grundig 

dokumentation er et godt værktøj til både fleksibilitet og omkostningsbesparelse104. De anser 

udvikling, audits og et tæt samarbejde som en nødvendighed for at sikre en effektiv supply chain105. 

 

7.18 Præsentation af survey data – lagerpolitiker 

50-100 ansatte   100-200+ ansatte 

Figur 14: spørgsmål 26 - virksomhedernes lagerpolitikker, fordelt på de to segmenter 
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En af de primære imødegåelser for alle virksomheder er øgede lagre for at sikre stabile leverancer.  

Høje lagerbindinger hos mindre virksomheder og differentierede lagre hos de større 

De to gruppers respektive lagerpolitikker adskiller sig lidt. De lidt mindre virksomheder benytter oftres 

høje lagerbindinger som primær lagerpolitik (54 % mod 35 % hos de større), hvor de lidt større 

virksomheder benytter differentierede lagre som primær lagerpolitik (44 % mod 36 % hos de mindre). 

Kun 10 % af de mindre virksomheder benytter lave beholdninger mod 22 % hos de større 

virksomheder. De generelt højere lagerbindinger de mindre virksomheder benytter, kan udgøre en 

potentiel finansiel risiko og for at afklare hvilke imødegåelser virksomhederne benytter, har vi neden 

for spurgt ind til dette. De lidt større virksomheder benytter differentierede lagre med fokus på 

strategiske produkter versus standard produkter. Som vi bemærkede i forecast (figur 10) er det 8 % af 

de mindre virksomheder der benytter lokal sourcing mod 35 % hos de større virksomheder. Den 

kortere leadtime og fleksibilitet af local sourcing kan forklare de lavere lagerbindinger hos de større 

virksomheder.    

 

7.19 Præsentation af survey data – høj lagerbinding 

50-100 ansatte   100-200+ ansatte 

Figur 15:spørgsmål 29 - tiltag for at imødegå risici fra høj lagerbinding, fordelt på de to segmenter 

Imødegåelser mod høje lagerbindinger er mere udbredt hos de større virksomheder 

De større virksomheder (8 af 23/35 %) fordeler imødegåelser ligeligt mellem øgede lagre, produktion 

til ordrer, overfører lagre til leverandører, involverer leverandører i planlægningen og benytter i lidt 

mindre grad de samme komponenter til flere produkter. De mindre virksomheder (21 af 39/54 %) har 

primært imødegåelserne produktion til ordrer, lagre hos leverandøre, samme komponenter indgår i 
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flere produkter og lidt mindre grad øgede lagre på vigtige komponenter. Det kunne tyde på, at de 

større virksomheder har højere fokus på at nedbringe lagerrisiko end de mindre virksomheder. 

 

7.20 Præsentation af interview data – høj lagerbinding 

Virksomhed B (50-100) producerer til ordrer og samme komponenter indgår i flere produkter som 

imødegåelse mod høje lagerbindinger. Virksomheden producerer langtidsholdbare produkter og har 

reservedele op til 10 år efter produktet er udgået af produktion. Lagerbindingen er høj på trods af 

ordreproduktion og den adm. Direktør anslår, at der er et overlager på 3-4 mio106. Differentiering på 

strategiske produkter benyttes ikke. Derimod er gamle indkøbsrutiner styrende: specifikke KPI til 

lagerstyringer findes ikke. Networking Capital107 er den overordnede KPI der styres efter, og det er ikke 

fintmasket nok til at indikere en differentiering på produkter. Lagerværdien udgør 23 mio. ud af en 

omsætningsbudget på 128 mio. og det er tilfredsstillende set ud fra et koncern synspunkt108  

Virksomhed C har øget lager, der modvirker lange leveringstider op til 6-8 uger og kalkulerer med 20 

mio. som fast lagerbinding, 25 % af dette beløb skyldes ufleksibel produktion hos leverandører109.  

Virksomhed D (155) har bevidst valgt at have høj lagerbinding for at sikre høj leveringsevne: ”Vi kører 

meget med diff lager og vores lagerbinding er høj hele tiden og pt har vi ikke sat et mål, men det tror 

jeg vi kommer til. ”Vi havde lige før finanskrisen en dårlig leveringsperformance, og der tog vi et 

strategisk valg og ville ikke have mangel på komponenter eller andet, vi ville kunne levere varen. Der 

øgede vi vores lagerværdi til 42 mio., da vi toppede, i dag er vi nede på 22-23 mio”
110

 

Virksomhed E (200+) Virksomheden har  tidligere indført Lean og JIT principper med potentiel risiko for 

lave lagerbeholdninger, og der har da også været skåret for meget på lagerbeholdninger, med ringere 

leveringsperformance til følge. Nu har virksomhed E differentierede lagerbeholdninger.111.  

Virksomhed F (200+) benytter øget lager på vigtige komponenter, nedsat lager på standardvarer, 

producerer til ordrer, har indført at leverandører har lageransvar, øget inddragelse af leverandører i 

planlægning og indført at de samme komponenter indgår i flere produkter. De har bevidst høje lager-

bindinger, men i dette er medtaget, at de skal kunne levere udgåede produkter op til 7 år efter 

produktudfasning. Udvalgte leverandører har lov til at producere 7 uger forud, og der indgås 

rammeaftaler for samme112. 

Neden for samler vi op og præsenterer de mest udbredte Mitigationsstrategier i tabelform. Først listes 

de mest udbredte fra vores survey, for hver Risk kategori, fordelt på hhv. 50-100 og 100-200+ 

efterfulgt af eksempler fra vores findings fra hver af de 5 virksomheder. 
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lager 

2. Lean/JIT 

2. Differentieret 
som Kraljic lager 

3. Producerer til 
ordre 

4.  fælles Kompo-
nenter 

5.  øget inddragelse 
af leverandører 

Tabel 5: oversigt over valgte mitigation strategier 
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7.21 Diskussion af findings og teori 

Forsinkelser – adfærd vs. teori  

Jüttner et al (2003) og Chopra & Sodhi (2004) nævner under kontrol, nedbrud og forsinkelser - 

imødegåelser som ekstra lagerkapacitet som buffer for lang leadtime, multiple sourcing på high 

volume varer og single sourcing på low volume varer, kapacitetstilpasninger og en fleksibel 

arbejdsstyrke. Vores survey viser at de mest udbredte imødegåelser mod forsinkelser er øgede lagre, 

som Chopra & Sodhi siger, og herudover tæt samarbejde med leverandører og multiple lokal sourcing.  

En interview respondent i segmentet 50-100 er gået et skridt videre og har indført tiltag med lagre hos 

leverandører, fælles forecast med kunder, sikring af kritiske komponenter med rammeaftaler, 

differentiering af produkter med fx lagerføring af produkter med lave omkostninger. Vores interview 

respondenter i segmentet 100-200+ er endnu mere specifikke og benytter i flere tilfælde bl.a. Kraljic 

modellen til at differentiere på produkter og leverandører. Dermed bekræftes delvist teorien med 

singlesourcing på low volume varer og multiple sourcing på strategiske produkter, som Chopra & Sodhi 

(2004)nævner.  

Tæt samarbejde med primære leverandører, både globalt og lokalt 

En udbredt imødegåelse blandt interview virksomhederne mod forsinkelser, er også tættere 

samarbejde med leverandører; uagtet om virksomhederne sourcer fra Østen, Europa eller lokalt, laver 

virksomhederne rammeaftaler, der sikrer, at leverandøren kan producere forud for dermed at 

nedskære omkostninger til gavn for begge parter i forsyningskæden, for at opnå en øget fleksibilitet 

samt hurtigere leadtime. Det bekræfter Jüttner et al (2003) og Chopra & Sodhi (2004) teorier om at 

virksomheder indgår fælles aftaler med nøgleleverandører, om lageropbygning som buffer for at 

imødegå lang leadtime, sikre stabil og fleksibel produktion hos både leverandør og fokal virksomhed. 

Multiple sourcing, både lokalt og globalt er ligeledes en imødegåelse hos begge segmenter, hvor 

segmentet 100-200+ i lidt højere grad end 50-100 (39 % mod 31 %) køber lokalt, der sikrer fleksibilitet, 

reducerer leadtime og øger responstiden, som Jüttner et al (2003) påpeger. 

Forecast usikkerhed – adfærd vs. teori 

Jüttner et al (2003) og Chopra & Sodhi (2004) teorier bekræftes, da begge størrelser virksomheder har 

imødegåelser som øgede lagre, øget fleksibilitet og multiple leverandører, som de primære 

imødegåelsesstrategier for både de mindre og større virksomheder.  

Højere grad af lokal sourcing og mere informationsdeling hos større virksomheder 

De lidt større virksomheder benytter sig derudover af lokal sourcing, hvor 35 % af de adspurgte svarer 
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positivt, mod kun køb 8 % af de 50-100 har denne imødegåelse mod forecast usikkerhed.  

Denne tendens går igen med øget informationsdeling med 39 % hos de lidt større virksomheder, hvor 

kun 25 % af de mindre virksomheder bruger denne imødegåelse. Jüttner et al (2003) nævner, at 

komplekse netværk med mange interaktioner udgør en risiko for forsyningskæden og for større 

forsyningskæder med mange aktører, kan der være behov for præcisering af ansvarsfordeling og 

dermed øget informationsdeling for at undgå Bullwhip effekt. Dette kan forklare den øgede 

informationsdeling hos de større virksomheder kontra de mindre.  

Grundige forecast er en essentiel imødegåelse, specielt hos de større virksomheder 

Ved interviewene skiller de større virksomheder sig ud og nævner samstemmende, at et stort arbejde 

med forecast og tæt samarbejde med nøgleleverandører er en afgørende imødegåelse for at sikre 

stabile leverancer, hvor dette kun i mindre grad nævnes hos de mindre virksomheder, vi har talt med. 

Jüttner et al (2003) har nævnt fælles aftaler og samarbejde med nøgleleverandører, for deling af 

information og risici til specifikke Risk Sources. Chopra & Sodhi (2004) nævner også, at forecast 

unøjagtigheder og informationsforvrængning i Supply Chain kan afføde Bullwhip effekter og det 

understreger behovet for øget informationsdeling. Jo flere aktører, jo mere informationsdeling og 

dermed vil de større virksomheder i højere grad benytte øget informationsdeling som imødegåelse 

mod usikker forecast. 

Jo flere ansatte – jo mere struktur 

De større interview virksomheder synes afgjort mere strukturerede I deres tilgang til risikostyring, hvor 

ISO certificeringer, forebyggelse, audits, detaljerede manualer og nedskrevne processer er indført. I 

relation til teorien nævner Jüttner et all (2003), at det netop er fælles aftaler med nøgleleverandører, 

der skaber gennemsigtighed, forståelse og deling af risikorelaterede informationer imødegår specifikke 

risici kilder. Chopra & Sodhi (2004) har samme imødegåelse for forecast, hvor øget gennemsigtighed i 

kommunikation i forsyningskæden sikres med løbende replenishment programs (CRP) og collaborative 

forecasting and replenishment (CPFR) og differentieret lageropbygning. Virksomhederne benytter ikke 

nødvendigvis de samme systemer, men udveksler samme data via andre kanaler. Vi vurderer derfor, at 

det er de samme tiltag der benyttes og bekræfter dermed at tiltagene er identiske med teorien, med 

en tilføjelse om at de lidt større virksomheder har en mere struktureret tilgang til forecast.  

Intern kvalitet – adfærd vs. teori 

De primære imødegåelser virksomhederne har indført for at minimere risici for interne kvalitetsbrister 

er egenkontrol af kvalitet, årsagsanalyser og standardisering af produkter og processer for at minimere 
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fejl. Dette er meget udbredt hos begge segmenter, hvor mere end 80 % har indført egenkontrol, 70 % 

har samtidig indført årsagsanalyser og næsten 60 % har indført simplificering i form af standardisering 

af komponenter. Hverken Jüttner et all (2003) eller Chopra & Sodhi (2004) har kvalitetsforebyggende 

foranstaltninger nævnt som en imødegåelsesstrategi. Jüttner et all (2003) bemærker at kvalitetsbrister 

udgør en kritisk risiko inden for helseprodukter og flyproduktion og Chopra & Sodhi (2004) nævner 

kort at kvalitetsbrister fra leverandører er en risk driver for Forsinkelser. Når kvalitet er det primære 

kriterium for udvælgelse af leverandører, og udbredelsen af imødegåelses tiltag for at sikre intern 

kvalitet er så massivt udbredt i fremstillingsvirksomheder i Danmark, uden at dette er nævnt i 

mitigation strategi litteraturen, betragter vi dette som et væsentligt input til litteraturen. 

Fleksibel produktion – adfærd vs. teori 

Vores survey viser, at imødegåelser til at sikre en fleksibel produktion er ligeligt fordelt med de samme 

typer indsatser; øgede lagre, multiple leverandører, lokal sourcing, øget inddragelse af leverandører, 

standardisering og benytte samme komponenter i flere produkter. Jüttner et all (2003) har øget 

fleksibilitet i produktionen som et middel til at reagere hurtigere på markedets behov. Chopra & Sodhi 

(2004) nævner også fleksibilitet, øget kommunikation, og CRP og CRFR programmer, differentierede 

lageropbygninger, multiple leverandører, ensretning af komponenter, samt overskudskapacitet og 

dermed fleksibel produktionen. Dermed understøtter vores survey teorien, og vi kan tilføje at de 

mindre virksomheder primært benytter øgede lagre og multiple leverandører. 

Større virksomheder – lidt mere nuancerede og mere systematik 

De lidt større virksomheder benytter i højere grad tæt samarbejde med leverandører, standardisering 

af og differentiering på produktniveau for at sikre fleksibilitet. Vores interviews påpeger, at de større 

virksomheder tilgår RM mere struktureret med uddannelsesprogrammer, højere dokumentation, 

procesbeskrivelser og en større grad af forebyggelse som audits hos leverandører, som sikrer ekstern 

kvalitet og imødegår afbrydelser i produktionen. Arend & Wisner (2005) udtaler, at de mindre 

virksomheder udgør en risiko pga. manglende ressourcer og kompetencer, hvilket omvendt må betyde 

at de større netop har både ressourcer og kompetencer til at løfte større opgaver, hvilket vores 

interviews bekræftede, når vi deler op i under og over 100 ansatte. 

Høje lagerbindinger – adfærd vs. teori 

Øgede lagre, produktion til ordrer, leverandører der lagerfører, involvering af leverandører i 

planlægningen og samme komponenter til flere produktioner er de primære imødegåelser mod høje 

lagerbindinger, viser vores survey. Jüttner et all (2003) udsættelse af produktionen/postponement 
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som imødegåelse og Chopra & Sodhi (2004) tilføjer, ensretning af komponenter, postponement, 

responsive leverandører og differentierede, samt decentrale lagre som imødegåelsesstrategier. Vores 

undersøgelser viser, at virksomhederne benytter alle disse imødegåelser og vores interview viser, 

hvordan de udfører dette i praksis med eksempler som lagerføring hos leverandører, der øger 

fleksibilitet, planlægningsmuligheder og stabilitet hos både leverandør og fokal virksomhed, og at det 

er et bevidst valg at have lagre som buffer.  

 

7.22 Delkonklusion 2 – Mest udbredte Risk Mitigation strategier 

Hvilke Risk Mitigation strategier er de mest udbredte i segmentet?  

- Herunder,  påvirker virksomhedens størrelse deres valg af mitigationstrategier? 

Mest udbredte Mitigation strategier i det samlede segment 

Vores undersøgelse viser, at de mest udbredte imødegåelsesstrategier i segmentet i stort set alle 

kategorier, er øgede lagre, tæt samarbejde med leverandører, multiple sourcing både lokalt og globalt. 

En høj fleksibilitet i produktionen, hvor der arbejdes med ensretning af komponenter, der udskyder 

produktion så tæt på salg som muligt, samt modularitet indgår også som imødegåelser. Dette, antager 

vi, for at simplificere sourcing, lagerføring og produktion. Vi mener vores undersøgelser tilføjer 2 

punkter til teorien: 1) der er udbredt brug af leverandører som lagerførende med rammeaftaler hvor 

de kan producere forud og 2) intern kvalitet er en væsentlig risiko faktor, og der arbejdes meget på at 

sikre den interne kvalitet. 

Leverandører som lagerførende  

Flere virksomheder benytter leverandører som lagerbuffer af deres produkter som løbende aftrækkes. 

Det giver højere fleksibilitet, stabilitet og bedre mulighed for planlægning hos både leverandører og de 

fokale virksomheder. Det indikerer et tæt samarbejde mellem Supply Chain partnere, hvor der 

nødvendigvis må udveksles oplysninger løbende og det antager vi, er et udtryk for tillid mellem 

parterne.  

Intern kvalitet  

Et af vores primære findings er kvalitetsforebyggende foranstaltninger, som ikke nævnes som en 

imødegåelsesstrategi, hvilket vi mener, er en fejltagelse. da dette er meget udbredt hos de fleste 

virksomheder, hvor op til 85 % har indført tiltag der forebygger at leverancer forsinkes pga. interne 

kvalitetsfejl. Et værktøj er årsagsanalyser som er udbredt hos næsten 70 % af virksomhederne, hvor 
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der arbejdes systematisk på at nedbringe fejl og forebygge at de opstår igen. Dette kan muligvis 

forklares med at Lean principperne er så udbredte i segmentet (61 %).  

 

Påvirker virksomhedens størrelse deres valg af Mitigationstrategier? 

Vores undersøgelse viser, at det er de samme imødegåelsesstrategier de to segmenter har indført. Der 

er dog nuanceforskelle hvor nogle imødegåelser er mere udbredt i det ene segment end i det andet.  

Mindre virksomheder, højere lagerbindinger 

De mindre virksomheder benytter lagre som imødegåelse på forsinkelser og for at opnå produktions-

fleksibilitet og det viser sig at næsten 54 % af de mindre virksomheder opererer med høje 

lagerbindinger, hvor kun 35 % af de større benytter denne imødegåelse. De større virksomheder der 

benytter øgede lagre, gør det pga. usikkerhed i forecast, og imødegår risici fra høj lager ved øget 

informationsdeling og samarbejde med leverandører.  

Større virksomheder, mere struktur og kontrol 

Vores interviews viser, at de to segmenter skiller sig ud fra hinanden, på udbredelsen af tæt 

samarbejde med leverandører og kunder. De større virksomheder har øget kontrol i form af audits hos 

leverandører, flere bliver også auditeret af deres kunder og deres interne processer er beskrevet i 

detaljer. Fejlregistrering, forebyggelse og manualer er mere udbredt og det er generelt vores indtryk, 

at denne størrelse virksomhed er mere struktureret i deres tilgang til Risk Management. Som eksempel 

kan nævnes, at forecast er et værktøj, der arbejdes intenst med. De tre virksomheder som vi vurderer, 

der er længst med RM, har alle forecast som et primært værktøj til at sikre stabil produktion, 

differentierede lagre og stabile leverancer til deres kunder. De er alle meget bevidste om deres 

leveringsgrader på op til 95-96 %. Forecast benyttes også hos de mindre virksomheder, dog vurderer 

vi, baseret på vores interviews – med en væsentlig mindre struktureret tilgang. 

Forskellen ligger i bevidstheden og dermed tilgangen til Risk Management 

Så den primære forskel er ikke hvilke imødegåelsesstrategier, de forskellige segmenter har indført. 

Forskellen ligger i deres forskellige tilgange, bevidsthed og struktur, der er mere udpræget hos de 

større virksomheder.  
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7.23 Undersøgelses spørgsmål 3 – Effekt af Supply Chain Risk Management 

Hvordan påvirkes Supply Chains, når de mellemstore virksomheder implementerer SCRM?  

 

7.24 Kort introduktion til teori 

Jüttner et al (2003) påpeger som nævnt i litteratur review, at den vigtigste kilde til risiko stammer fra 

netværket og interaktionen mellem Supply Partners. Problemet er, at virksomhederne tror, de er 

dækket godt nok ind ved at have styr på egen organisation og ikke indser afhængigheden af partnere. 

Finch (2004) støtter dette argument i hans analyse af litteratur og case studies. Han mener, at SME 

ikke i tilstrækkelig grad vurderer og kalkulerer risici, og dermed udgør en risiko både for sig selv og 

deres Supply Chain partnere. Dette skulle i høj grad skyldes mangel på ressourcer og kompetencer. 

Arend og Wisner (2005) mener, at man i forvejen skal være en stærk SME med et strategisk mål for 

SCRM, for at kunne udnytte partnerskabet med større spillere til at opnå skalafordele og effektivitet. 

Det kræver tillid til partnerne og tænke i langt sigt, og forfatterne mener, at denne størrelse virksom-

hed har tendens til at tænke på kort sigt. Et tæt partnerskab medfører, at nogle risici reduceres, fx med 

rammeaftaler, og andre risici stiger, fx spillover af viden og kompetencer i udviklingssamarbejde.  

 

7.25 Præsentation af survey findings 

Hvor vi i spm. 2 krydstabulerede på størrelsen af virksomhederne, deler vi her respondenterne op i 

grupper: 28 virksomheder med SCRM (45 %) og 32 virksomheder uden SCRM (49 %) i egen 

virksomhed. Dette for at analysere på forskellene i SC håndtering når SCRM implementeres.  

Informationsdeling og alignment af incentives 

                                Med SCRM   Uden SCRM 

 
Figur 16: Informationsdeling og alignment of incentives i grupperne med og uden RM.  
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Ved udbredelse af informationsdeling og alignment af incentives, svarer de 28 virksomheder med 

implementeret SCRM, at 61 % i nogen eller høj grad har udbredelse af EDI opkobling (mod 47 % i grup-

pen uden RM), 53 % har CPR (mod 34 %) og 32 % har CPFR programmer (mod 25 %), mens det er 64 % 

(mod 22 %) der i nogen eller høj grad har udbredelse af fælles KPI’er med kunder og leverandører.  

Prioriteter ved valg af leverandører 

                                Med SCRM   Uden SCRM 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figur 17: prioritering ved valg af leverandør i grupperne med og uden RM 

Når vi sammenlægger de to valg ”vigtigt” og ”afgørende vigtigt” for leverandør udvælgelse, så 

prioriterer RM gruppen 1) kvalitet, 2) leveringer til tiden, 3) pris, og 4) tillid og samarbejde. De 32 i 

gruppen uden RM har samme prioriteringsrækkefølge, men de lægger mindre vægt på kvalitet, og 

vægter til gengæld tillid og samarbejde lige så højt som pris. Næsten dobbelt så stor andel, finder tillid 

og samarbejde afgørende vigtigt, mens en mindre andel finder SCRM og fælles investeringer vigtigt.  

Mitigationstrategier der involverer leverandører 

Mitigation strategi Med SCRM Uden SCRM 

Forsinkelser fra leverandører   

Tættere samarbejder med leverandører 79 % 56 % 

Øget lager på vigtige komponenter 68 % 69 % 

Flere leverandører på vigtige komponenter 64 % 41 % 

Fejl i forecast   

Øget lager på vigtige komponenter 46 % 50 % 

Øget informationsdeling med leverandører og kunder 43 % 22 % 

Fleksibilitet    

Øget inddragelse af leverandører i produktionsplanlægning 46 % 28 % 

 

Tabel 6: Forskel i involvering af leverandører i grupperne med og uden RM      
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Når vi sammenholder de to gruppers mitigation strategier, viser der sig store forskelle. Vi har fokuseret 

på Forsinkelse, Forecast og Fleksibilitet, for at undersøge interaktionen mellem SC leddene.  

Som det ses af ovenstående tabel, har gruppen med RM i alle 3 risk kategorier langt større fokus på 

samarbejdet med leverandørerne, end det er tilfældet for gruppen uden RM. 

 

7.26 Præsentation af interview findings 

Vi indleder gennemgang af interview data med en tabeloversigt over primære findings fra de 5 

interviewvirksomheder. Tabellen viser, hvordan respondenterne har påvirket deres Supply Chains med 

deres valgte mitigationstrategier. Vi fremhæver efterfølgende nogle få udvalgte eksempler, for at 

illustrere hvordan der ageres i segmentet.  

 
 

Antal 

ansatte 

SCRM 

ja / nej 
Påvirkning af SC af implementeret SCRM 

B  50-100 Nej • Leverandør vurderes af 3.part 

C  50-100 Ja • Forecast deling og Kanban aftaler -> mindre Bullwhip 
• Fleksibilitets aftaler med ansatte 

D  150-200 Ja • Leverandør audit -> større tillid fra kunder 
• Forecast deling og Kanban aftaler -> mindre Bullwhip 
• Systematik i forbedringsarbejdet 
• Uddannelse -> fleksibilitet 

E  200 + Ja • Leverandør audit -> større tillid fra kunder 

• Forecast deling -> mindre Bullwhip 
• Systematik 
• Uddannelse -> fleksibilitet 

F  200 + Ja • Leverandør audit -> større tillid fra kunder 
• Forecast deling -> mindre Bullwhip 
• Udvikling af leverandører -> større tillid fra lev. 

• Systematik 

Tabel 7: oversigt over interview virksomhedernes påvirkning af Supply Chain med implementeret RM 

 

Reducering af Bullwhip og sikring af kvalitet 

Virksomhederne C (50-100), D (150-200), E (200+)og F (200+) deler løbende forecast med deres 

leverandører, og effekten ud i SC er, at leverandørerne har nemmere ved at planlægge produktionen. 

Både forecast og Kanban aftaler mindsker risikoen for Bullwhip effekt i Supply Chains. Flere af 

virksomhederne har audit af leverandører, der både sikrer indgangskvalitet i de adspurgte 

virksomheder men også presser SCRM videre upstream i SC. Også downstream led bliver involveret: 

Virksomhed D (150-200) Logistik chefen fortæller, at kunder inddrages i SCRM: ”vi har lister over de 
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højeste fejlrater, vi laver Pareto analyser, der hele tiden arbejdes med. Hos vores største kunde har vi 

kvalitetsgrupper, med månedlige telefonmøder, og møder hvert kvartal. Gennemgang af fejl og korri-

gerende handlinger mm. Der arbejdes hele tiden på at reducere fejl, på egen fabrik eller udefra” 
113. 

Udvikling af leverandører 

Virksomhed F (200+): ”Dem der mis-performer giver vi en chance. Jeg har lige været ude hos vores 

største leverandør sammen med hele mit kvalitetsteam og hjælpe med at få fabrikken op at stå igen. 

Det er simpelt hen så stor en leverandør hos os, så vi sendte et SWAT team derud, og så gik vi ind og 

kiggede på deres virksomhed. Startede bagfra og så gik vi hele flowet igennem for at få deres 

procedurer op at stå igen. Problemet var, at de ikke rapporterede tilbage i deres virksomhed, de kunne 

lave den samme fejl 3 dage i træk. Vi fik fx nogle låg til vores maskiner; Om mandagen var der fejl, vi 

ringede og fik nogen nye, tirsdag samme fejl, og onsdag samme fejl, og så siger vi ”stop… vi kommer i 

morgen.””. ”Vi får det ud af det, at vi har leverandører, der leverer til tiden, og hvis de finder cost 

ændringer, så kommer det også os til gode, hvis vi sammen kan udvikle noget som er billigere.”
114. 

Efterfølgende indførtes dual sourcing på top 5 emner.  

Tillid og kontrol 

Virksomhed F (200+): ”Det vigtige er jo, at man er ordentlig ved hinanden og tilgodeser, at begge 

virksomheder skal tjene penge, og når man sidder overfor hinanden, så er både retorikken og 

forhandlingsmetoderne i orden. Jeg går efter pakken; den langsigtede investering og total cost. Men 

det er ikke tillid alene. Når en ny leverandør skal ind, tager jeg først ud og ser på hans fabrik, møder 

hans organisation, kigger på hans koncept og kvalitetsstyring. Så laver han et tilbud, og hvis det er i 

orden, sammen med kvaliteten, så kan vi snakke sammen. Når vi så får det første sæt prøver hjem, 

kører de i en testmaskine i en måned, så kommer en 2. og 3. test-produktion, som vi tester en måned, 

og så kan vi begynde at snakke ordrer. Alle nye produkter og leverandører kører igennem en First Off 

Inspection, efter de 3 tests. Og hvis han fejler ryger han også i FOI næste gang”
115. 

Overspill af viden  

Vi har ikke fundet eksempler i interviews på at SME virksomhederne bliver udnyttede af større SC 

partnere. Derimod er der eksempler på overspill af kompetencer fra de store koncerner til SME. 

Virksomhed C produktions/logistikchef er tidligere ansat i Vestas, og har taget idéer med herfra116.  

Virksomhed E kolleger der kom fra Grundfos/Vestas introducerede modularitet i E117.  

Virksomhed F Supply Chain manager blev ansat for at optimere virksomheden og kom fra en stor 

amerikansk koncern, hvorfra han medtog metodikker.118   
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7.27 Diskussion af findings og teori 

Ud fra teorien forventede vi at findings viste en manglende bevidsthed om afhængigheden af de andre 

led i kæden og en utilstrækkelig vurdering af risici og konsekvenser. 

Bevidst om afhængighed af leverandører 

Survey findings viser, at gruppen med RM generelt gør mere brug af fælles EDI end gruppen uden RM. 

Den største forskel er i udbredelsen af fælles KPI’er med leverandører og kunder. Her svarer 66 % af 

RM gruppen at det bruges, hvor kun ca. 20 % af gruppen uden RM har indført dette. Samtidig 

prioriterer RM gruppens mitigation strategier, hvor der i langt højere grad end den anden gruppe 

fokuseres på leverandører med øget samarbejde, informationsdeling og inddragelse i planlægning. 

Dette mener vi tyder på, at virksomhederne der implementerer SCRM i vores segment bestemt er 

opmærksom på deres afhængighed af andre led i kæden og ikke kun fokuserer på egen organisation. 

Derfor kan vi ikke umiddelbart støtte Jüttner et al (2003) i, at segmentet som helhed er ubevidste om 

deres afhængighed. Men de har tilsyneladende ret, hvad angår gruppen uden RM. Det er dog bemær-

kelsesværdigt at gruppen uden RM, mener at tillid og samarbejde er vigtigere end RM gruppen giver 

udtryk for. Det kan tolkes på flere måder – enten mener disse virksomheder ikke at have brug for 

SCRM, fordi man generelt har tillid til og godt samarbejde med sine leverandører, og dermed gode 

relationer. Eller det kan betyde, at RM gruppen mener at tillid og samarbejde inkorporeres i den 

daglige RM praksis med informationsdeling og inddragelse i planlægning og fælles KPI’er.  

Tillid og kontrol  

Vores interview findings viser, at nogle virksomheder opbygger tillid via deres hjælp til leverandører 

ved udsving i kvalitet og leverance sikkerhed. Omvendt bliver leverandørerne i flere tilfælde auditeret, 

og målt på, så det er ikke kun et spørgsmål om tillid men også kontrol. Kanbanaftaler og den hyppige 

informationsdeling af forecast, giver leverandørerne bedre muligheder for at planlægge produktion, 

selv give mere nøjagtige forecast videre, og mindsker deres risiko for overproduktion. Når virksomhed 

F sender et SWAT team ud til optimeringsprojekt og er med til at udvikle leverandørens arbejdsgang og 

kvalitet, får leverandøren gavn af dette også ud mod andre kunder. Virksomhed D’s eksempel på 

systematik hvor kunder bliver inddraget viser, at det ikke kun er SC upstream, der påvirkes positivt af 

implementeret SCRM. Vi mener igen dette viser, at respondenterne er bevidste om afhængigheden af 

andre og det tyder på, at de mellemstore virksomheder følger en SCRM strategi for sikring af sin egen 

leveringsevne. For flere af interview deltagere implementeres denne strategi via redskaberne forecast, 

kanban/ramme aftaler, intern uddannelse og fleksibilitet (se tabel 7). For vores respondenter mener vi, 
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at de fleste er gode til at vurdere risici og konsekvenser, de større virksomheder giver dog udtryk for et 

højere niveau af systematik. Vi kan derfor ikke entydigt give Finch (2004) ret i, at SME ikke i 

tilstrækkelig grad vurderer risici og konsekvenser, når vi ser på gruppen med RM. Den anden halvdel af 

segmentet i survey giver ikke udtryk for samme bevidsthed, og da alle virksomheder i denne størrelse 

må være del af Supply Chains, har Finch (2005) en pointe, der er værd at undersøge nærmere. 

Mellemstore virksomheder nyder godt af overspill fra store virksomheder 

Når vi vurderer findings mod Arend/Wisner’s teori om de større virksomheders udnyttelse af de 

mindre partnere, så har vi ikke mødt tilfælde i vores interviews og har ikke i survey spurgt til konkrete 

oplevelser. Derfor kan vores findings ikke støtte teorien. Til gengæld viser vores interview findings, at 

hvis Arend/Wisner’s (2005) teori om overspill af viden er korrekt, så er det ikke kun fra SME til store 

virksomheder men også omvendt. RM i de mellemstore virksomheder er blevet positivt påvirket og i 

nogle tilfælde igangsat af nye medarbejdere, der bringer viden og kompetencer med fra store 

virksomheder. Uanset størrelse kan ingen virksomheder fastholde kompetencer i egen organisation. 

Det lader til, at de store virksomheder ikke udelukkende presser SCM og RM upstream i Supply Chains, 

men at der fra disse koncerner også spredes viden ud i arbejdsmarkedet, som SME nyder godt af.  

 

7.28 Delkonklusion 3 - Effekt af Supply Chain Risk Management 

Hvordan påvirkes Supply Chains, når de mellemstore virksomheder implementerer SCRM? 
 
Øget informationsdeling og bevidst risikovurdering 

Vores findings viser, at implementeret SCRM medvirker øget informations deling, øget inddragelse og 

samarbejde med leverandørerne, og ikke mindst alignment af incentives både mod leverandører og 

kunder. De delte KPI’er og den øgede informationsdeling skaber gennemsigtighed i Supply Chains med 

SCRM.  Af vores interview virksomheder med SCRM har alle fokuseret på forecast deling, og de fleste 

har ramme og kanban aftaler med leverandørerne, som medvirker at leverandørerne kan planlægge 

produktion, og er sikret aftræk af deres produkter. Interview virksomhederne har næsten alle audit af 

leverandører og KPI’er på disses leverings performance. Men det er ikke kun kontrol af men i nogle 

tilfælde også udvikling af leverandørerne, der fokuseres på. De større virksomheder har et højt niveau 

af systematik både ud mod leverandører, internt i organisationerne og ud mod kunden. Der fokuseres 

på intern uddannelse for at kvalitetssikre og øge fleksibiliteten. I det hele taget udviser de en tilgang til 

risikovurdering, der ikke giver anledning til, at de forhøjer SC risk hverken i egen organisation eller hos 

deres større SC partnere. Dette kan dog ikke overføres til hele segmentet.  
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7.29 Undersøgelsesspørgsmål 4 – Barrierer for implementering af Risk Management 

Hvilke er de mest udbredte barrierer for at implementere Risk Management? 

 

7.30 Kort introduktion til teori 

Faisal et al. (2007) beskriver i deres undersøgelse af udvalgte Indiske SME inden for 3 brancher, 11 

typer af barrierer der hindrer SME i at implementere SCRM. 1) Uvillighed til at dele risiko 2) Mangel på 

tillid 3) Arms længde relation 4) Ukoordinerede incitamenter 5) Mangel på tabsvurdering (loss 

assesment) 6) Mangel på strategisk risikoplanlægning 7) Informationsforvrængning 8) Lav prioritet og 

mangel på viden 9) Mangel på CSR 10) Mangel på agility og 11) Trussel mod informationssikkerhed. 

Som Arend & Wisner (2003) konkluderer de, at SME’s udfordringer bl.a. skyldes manglende strategisk 

tilgang til SCM samt manglende prioritering og viden om risici. Faisal et al. (2007) mener derudover, at 

den primære årsag til mangelfuld RM implementering, er typen af relation. Arms længde relationer 

opbygger ikke tilstrækkelig tillid til at dele risiko og informationer, og basis for strategisk samarbejde er 

ikke til stede. Faisal et al. (2007) mener ligesom Finch (2004), at SME undlader at vurdere økonomisk 

tab ved risk hændelser, og dermed ikke har incitament til at indføre SCRM. 

 

7.31 Præsentation af survey data - barrierer 

I relation til teorierne måler vi i vores survey, specifikt 5 barrierer holdt op mod vores 4 Risk faktorer; 

1) forsinkelser/leverancestop 2) forecast usikkerhed 3) interne kvalitetsbrister og 4) produktionsfleksi-

bilitet. De 5 barrierer er sammensat af teorierne og omfatter 1) Interne KPI – er der konflikt mellem 

interne KPI og implementering af RM? Dette spørgsmål dækker i relation til teorien, Ukoordinerede 

incitamenter 2) Manglende tillid mellem parterne, som dækker Uvillighed til at dele risiko og Mangel 

på tillid parterne imellem. 3) Risiko ikke vurderet, omfatter Mangel på strategisk risikoplanlægning og 

Mangel på tabsvurdering 4) Risiko vurderet men ingen økonomisk gevinst ved implementering viser, 

om der er afvejet fordele og ulemper, og 5) Andet, hvor respondenterne kan angive specifikke 

barrierer. Udover at relatere direkte til Faisal et all (2007) dækker vi i spørgsmålene også Arend & 

Wisner (2005), som peger på manglende strategisk tilgang, prioritering og mangel på viden om risici. 

Nedenfor undersøger vi, hvorfor nogle virksomheder fravælger SCRM. For hver Risk faktor finder vi de 

primære barrierer for implementering af Risk Management. 
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Barrierer for forsinkelser – leverancestop fra primære leverandører 

 

Figur 18: Barrierer for RM af forsinkelser 

 

Barrierer forecast usikkerhed 

 

Figur 19: Barrierer for RM af forecast 

 

 

Barrierer mod interne kvalitetsbrister

 

Figur 20: Barrierer for RM af interne kvalitetsbrister 

Survey 

Ud af 62 virksomheder har 11 (18 %) anført, at de 

oplever barrierer for implementering af RM. 36 % 

af disse, den største gruppe, har ikke 

risikovurderet, 27 % har interne KPI’er, der er i 

konflikt med RM indførsel og 27 % har 

risikovurderet og ikke fundet økonomisk 

incitament. 9 % har ikke tillid til partnere. 

Survey 

Ud af 62 virksomheder har 15 (24 %) anført, at de 

oplever barrierer for implementering af RM. 13 % 

af disse har interne KPI’er, der konflikter med RM. 

Næsten 27 % har ikke risikovurderet, 33 % har 

risikovurderet og ikke fundet økonomisk 

incitament. De sidste 33 % oplyser, at der ikke 

deles forecast med partnere, at de 

ordreproducerer eller ikke behøver forecast. 

Survey 

Ud af 62 virksomheder har 8 (13 %) anført, at de 

oplever barrierer for implementering af RM. 63 % 

af disse har ikke risikovurderet. 13 % har interne 

KPI’er der konflikter med RM. 25 % fortæller at 

der ikke er dedikerede kvalitetsressourcer. 
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Barrierer mod fleksibel produktion 

 

Figur 21: Barrierer for RM af fleksibilitet 

Barrierer er umiddelbart ikke en hindring for SCRM 

Samlet viser survey således, at der for de flestes vedkommende allerede er indført RM tiltag. Ud af 62 

virksomheder har kun mellem 8 og 15 (13-24 %) ikke indført imødegåelser, fordelt på forsinkelser, 

forecast, fleksibel produktion og kvalitet. En stor del af disse har ikke risikovurderet, fra 27 % til 75 %. 

Op til 28 % oplever barrierer, når interne KPI konflikter med implementeringen af RM og en stor del 

oplyser, at de har risikovurderet men ikke fundet økonomiske incitamenter for at indføre RM i deres 

organisationer. Vi afdækker i interviews om disse virksomheder har oplevet samme barrierer. 

 

7.32 Præsentation af interview data – barrierer 

Nedenstående tabel viser hvilke barrierer, de enkelte virksomheder har oplevet.  

 
 

Antal 

ansatte 

SCRM 

ja / nej 
Oplevede barrierer 

B  50-100 Nej • Hensyn til daglig drift og mangel på prioritering 
• Mangel på systematik 
• Intern kommunikation 
• Manglende bevidsthed 

C  50-100 Ja • Intern koordination mangelfuld 
• KPI konflikter 

D  150-200 Ja • Forskellige ledelsessynspunkter 
• KPI konflikter – mellem salg og produktion  
• Mangel på struktur omkring forandringsledelse 
• Mangel på risikovurdering 

E  200 + Ja • Modstand mod forandringer 
• Manglende bevidsthed 
• RM ansvar fordelt på flere  
• Mangel på systematik og bevidsthed 

F  200 + Ja • Forskellige ledelsessynspunkter 

• Mangelfuld kommunikation hos ledelsen 

  

Survey 

Ud af 62 virksomheder har 8 (13 %) anført, at de 

oplever barrierer for implementering af RM. 75 % 

af disse har ikke risikovurderet, 12,5 % har 

risikovurderet og ikke fundet økonomisk 

incitament. De sidste 12,5 % har indført andre 

tiltag. 

Tabel 8: Oplevede barrierer for interview virksomheder 
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Manglende bevidsthed og intern alignment  

Virksomhed B (50-100)  

På spørgsmålet om de største barrierer for at indføre RM i organisationen svarer adm. Direktør, at 

udfordringerne er hensynet til den daglige drift, at få tiltag systematiseret og at prioritere mellem 

mange andre valg119. Virksomheden vurderer selv, at kvalitetsbrister og mangelfuld opmærksomhed 

på dette internt i organisationen er den største risikofaktor for mistet tillid og goodwill, og salg.120 

Samtidig peges der på, at intern kommunikation er en væsentlig kilde til udfordringer121. 

 Virksomhed D (155) I opstartsfasen med RM var det en udfordring for logistikchefen at få overbevist 

organisationen om det fornuftige i at implementere RM. Situationen vendte over et glas rødvin med 

markedschefen, som blev en tæt allieret. I starten var processerne ustrukturerede og der var meget 

lidt fokus på forandringsledelse122. 

Virksomhed E (200+) De største barrierer for RM implementering har været modstand mod forandrin-

ger og mangel på bevidsthed om RM, specielt hos det operationelle personale123. Inden ansættelsen af 

kvalitetschefen var barrieren, at ansvaret var spredt på flere personer og der manglede styring124.  

Virksomhed F (200+) På spørgsmålet om de største barrierer undervejs svarer Supply Chain Manager, 

at udgangspunktet var et klart mandat til at rydde op. Først senere opstod der forskellige interesser i 

ledelsen, der betød forskellige tilgange til RM og strategi125. Ledelsen fik med nye personer alignet 

deres strategi og fik dermed igen fuld fokus på RM. En klar kommunikation, gode personlige relationer 

i organisationen der deler strategi, fælles KPI’er og en struktureret tilgang til RM er virksomhedens 

værktøjer til at risikostyre.  

 

7.33 Diskussion af findings mod teori 

Hovedparten af segmentet har implementeret RM 

Vores survey viser, at kun mellem 8-15 af 62 virksomheder ikke har implementeret Risk Management, 

primært pga. manglende risikovurdering eller interne KPI der konflikter, men også nogle få der ikke har 

fundet økonomisk incitament til at indføre RM i deres organisation.  

Mangel på viden om risici og strategisk tilgang til RM  

Vi tolker den manglende risiko vurdering og konfliktende interne KPI’er, som en understregning af at 

der for virksomheder uden SCRM er mangel på strategisk tilgang til SCM, manglende prioritering og 

viden om risici, og vi er dermed helt på linje med, hvad både Faisal et al. (2007) og Arend & Wisner 

(2003) er kommet frem til, nemlig det de kalder ukoordinerede incitamenter, mangel på tabsvurdering, 
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mangel på strategisk risikoplanlægning og lav prioritet og mangel på viden. Vi kan underbygge dette 

med vores findings i Interne kvalitetsbrister, hvor virksomhed B har afsat 1 mio. som en konsekvens af 

fejlbehæftet overdragelse fra udvikling til produktionen, og vores findings i Høje lagerbindinger, hvor 

både virksomhed B og C skal finansiere højere lagerbindinger som en konsekvens af mangelfuld 

koordination, forecast mm (B), og ufleksibel produktion hos leverandørerne (C). 

Mangel på tillid - ikke en barriere for RM implementering 

Kun få nævner mangel på tillid som en barriere. Vi kan derfor ikke umiddelbart understøtte Faisal et al. 

(2007) teori der siger, at arms længde relationer er SME’s største barriere for SCRM pga. manglende 

alignment, strategisk samarbejde, informationsdeling og villighed til at dele risiko, er skyldes tilliden 

ikke er til stede. Forklaringen til dette kan måske findes hvis vi kigger på Imødegåelser, hvor tæt 

samarbejde med primære leverandører er udbredt hos både store og små virksomheder. Når der 

prioriteres tæt samarbejde med primære leverandører, kan armslængde princippet være mest udbredt 

på standard produkter, hvor pris kan være en større faktor end tillid mellem parterne, og dermed 

udebliver effekten af manglende tillid mellem parterne. Dette giver god mening, idet det ikke er 

realistisk at have tætte relationer til samtlige leverandører, men kun de primære og strategiske. 

Mindre virksomheder mangler strategisk tilgang til SCRM 

Det skal bemærkes, at svarene kun omfatter mellem 8 og 15 ud af total 62 virksomheder i vores 

undersøgelse. Langt størstedelen har implementeret RM i en eller anden form og vores interview viser 

eksempler på, at det kan være i forskellige faser og niveauer. Virksomhed B har oplevet store 

økonomiske omkostninger pga. mangelfuld risikovurdering, manglende struktur på processer og 

prioritering af daglig drift som de primære barrierer for RM implementering. Virksomhed C oplever 

ligeledes omkostninger forbundet med manglende fleksibilitet hos leverandører og manglende 

struktur i overdragelse fra udvikling til drift. Begge virksomheder har mellem 50-100 ansatte. I relation 

til Faisal et al. (2007) og Arend & Wisner (2003) mener vi, at virksomhederne på flere punkter mangler 

koordinerede incitamenter, en realistisk tabsvurdering, og strategisk risikoplanlægning og overblik. For 

B´s vedkommende, kan det have fatale konsekvenser på længere sigt, med tab af tillid og goodwill.  

Større virksomheder systematiserer mere 

De lidt større virksomheder D,E og F med 150-200+ ansatte har til gengæld en anden tilgang og 

struktur i deres organisationer.  Alle 3 har fokus på forecast i tæt samarbejde med kunder og 

leverandører, der er indført fælles internt afstemte KPI’er, de er ISO certificerede, har indført manualer 

i produktionen, der indgår ofte eksterne samarbejdspartnere i udviklingssamarbejdet, der auditeres 
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både eksternt og internt, af og hos, kunder og leverandører, de har alle samlet ansvaret for RM i en 

funktion, hos en person med høj faglig kompetence og sidst men ikke mindst, ledelserne er internt 

enige i SCRM strategierne og hver virksomhed har valgt tydelig kommunikation i organisationerne. Vi 

bekræfter således teorierne af både Faisal et al. (2007) og Arend & Wisner (2003), der netop påpeger, 

at den grundlæggende årsag til mangelfuld risikostyring bunder i manglende strategisk tilgang til SCM 

samt manglende prioritering og viden om risici – og disse virksomheder har netop en strategisk tilgang, 

en klar prioritering og arbejder seriøst med konstant at udvikle deres risikostyring.  

De fleste af de større virksomheder har tæt samarbejde med deres strategiske leverandører, men ikke 

med alle og der differentieres specifikt i 2 tilfælde, ud fra Kraljic modellen eller lignende, på både 

produkter og leverandører og sågar kunder. Vi kan dermed implicit bekræfte Faisal et al. (2007) i at 

typen af relation er vigtig, og at tæt samarbejde med strategiske udvalgte samarbejdspartnere er at 

foretrække over arms length relationer. Det er dog vigtigt at fremhæve, at den ovennævnte 

differentiering er vigtig, da det ikke er realistisk at indføre tæt samarbejde med samtlige leverandører, 

idet disse virksomheder har mellem 130-300 leverandører hver.  

 

7.34 Delkonklusion 4 – Barrierer for implementering af Risk Management 

De mest udbredte barrierer for at implementere Risk Management er i Survey, manglende 

risikovurdering og modstridende KPI’er. For vores interview respondenter, har det herudover været 

mangel på struktureret tilgang, forskellige ledelsesholdninger og prioritering af daglig drift, der har 

hindret en struktureret tilgang til risikostyring af forecast, produktion, kvalitet og høje lagre. 

Konsekvenserne af den manglende struktur betyder i sidste ende større omkostninger, tab af tillid og 

goodwill hos kunder og mistet salg. Flere af vores respondenter har indført imødegåelser ud fra et 

økonomisk perspektiv og/eller krav fra ledelser der ønsker mere struktur og bedre performance.  

Forskellige barrierer i forskellige faser af SCRM implementering 

Der er forskel på hvor langt interview virksomhederne er nået med RM. Det er tydeligt at B er i 

opstartsfasen i RM, og C er noget længere fremme, men har stadig mangel på systematik, når vi 

sammenligner med de lidt større virksomheder. Her er der modsat meget struktur, en strategisk 

tilgang til RM, alle med afsæt i ledelsen. De større virksomheder har i de indledende faser også haft 

barrierer for Risk Management implementering, specielt modstand mod forandringer og mangel på 

struktureret tilgang til RM. I disse virksomheder er udfordringen løst med at samle ansvar og mandat 

hos en faglig kompetent og stærk person. De fortæller alle at det har været et langt sejt træk. 
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7.35 Undersøgelsesspørgsmål 5 – Risk events og konsekvenser 

Hvilke risk events og konsekvenser af disse events opleves i virksomheder med og uden SCRM?   

 

7.36 Kort introduktion til teori 

Alle forfatterne i vores litteratur review giver udtryk for, at SCRM altid vil styrke virksomhedernes 

leveringsevne og sikre Supply Chains robusthed mod forstyrrelser og udsving. Der er forskellige 

tilgange og modeller, men budskabet er det stort set det samme: Identificér, analysér, imødegå og 

vurder risici. Dette skal gerne foregå som i en hermeneutisk cirkel, hvor virksomhederne kontinuerligt 

får ny forståelse og tilpasser sin strategi. Vi undlader her at henvise til bestemte forfattere, men laver 

en generel henvisning til alle forfatterne i vores litteratur review. Pointen er dog, at hvis 

virksomhederne undlader at bruge disse metoder til risikovurdering, så går det grueligt galt. Der er 

talrige eksempler på risk events og konsekvenser af disse, når en organisation ikke prioriterer SCRM. Vi 

nævner her nogle tilfælde fra Cordon et al (2012): 

Marts 2000 - branden på Phillips micochips fabrikken i Albuquerque. LM Ericsson fulgte en single 

source strategi uden alternative leverandører at gå til. Det medførte at LM Ericsson ikke kunne levere 

deres nye produkt i måneder.  Konsekvens: Mindst USD 400 mio. i tabt omsætning.126  

Juni 1999 - mere end 160 mennesker i Belgien og Frankrig blev syge efter at have indtaget Coca-Cola 

produkter. Coca-Cola tilbagetrak produkter og var flere dage om at finde forklaringer på årsager til 

sygdom. Konsekvens: 29 % faldende omsætning i Benelux i 2. kvartal af 1999 og omkostning på USD 

103 mio. fra tilbagekald af produkter.127 Der viste sig senere ikke at være fejl på produkterne.  

August 2000 - Bridgestone/Firestone dæk undersøges af The National Highway Traffic Safety 

Administration. Det mistænkes at trådene i dækkene kan trevles op, og at mindst 46 dødsfald kan 

skyldes dækfejlen. Bridgestone/ Firestone at der ikke er noget kvalitetsmæssigt galt med deres dæk, 

og de lever op til QS9000 og myndighedernes standarder. De tilbagetrækker  flere dæk typer og 

forhandlere stopper salget. Det viser sig dækkene lever op til standarder, men varierer i kvalitet. 

Konsekvens: virksomheden mistede ca Yen 1.3 mia. i markedsværdi og profitten for året var kun 15 % 

af det budgetterede. 
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7.37 Præsentation af survey data 

Vi sammenligner antal risk events og konsekvenser for de hhv. 30 % (19 virksomheder), der svarer at 

der praktiseres SCRM hos Primære leverandører / Fokal virksomhed, mod de 39 % (24 virksomheder) 

der svarer, at der hverken i egen virksomhed eller hos primære leverandører praktiseres Risk 

Management. Vi udvælger Risk kategorierne 1) Forsinkelser fra leverandører, 2) Fejl i forecast, der 

gerne skulle belyse hvor kommunikation mellem flere led kommer i spil og 3) Fleksibilitet i produktion, 

der skal belyse respondenternes egen agilitet ift. markedet.   

 

Forsinkelser fra leverandører 

Med SCRM             Uden SCRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vi kigger på, hvor ofte de to grupper oplever forsinkelser og hvad disse forsinkelser skyldes, tegner 

der sig et lidt overraskende billede. Vi havde forventet, at gruppen med RM havde færre risk events, 

men det synes ikke at være tilfældet. Gruppen uden RM ser umiddelbart ud til at opleve færre 

hændelser i det hele taget, specielt på de risk drivers der hedder ufleksibel kapacitet hos 

leverandørerne og single sourcing. I gruppen med RM svarer næsten 37 %, at de jævnligt eller ofte 

oplever ufleksibel leverandør kapacitet, og over 47 % oplever forsinkelser grundet single sourcing. I 

gruppen uden RM er det til sammenligning, kun 21 % der oplever ufleksibel leverandør kapacitet og 21 

% der mener, at forsinkelser stammer fra single sourcing.  

Figur 22: antal forsinkelser/leverancestop fra leverandører, med og uden RM 
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Konsekvenser af forsinkelser 

 Med SCRM             Uden SCRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I de tilfælde der opstår forsinkelser eller leverancestop fra leverandørerne, er der ligeledes tydeligt 

forskel i konsekvenserne for de to grupper. Gruppen med RM hos primære leverandører / fokal 

virksomhed registrerer i næsten alle kategorier oftere konsekvenser af forsinkelser end gruppen uden 

RM. Ved Forsinkelser ud mod kunden er der 84 % når der er implementeret RM (mod 67 % uden RM) 

og 42 % mistet goodwill/salg (mod 25 %). I gruppen uden RM har ca. 12 % svaret, at de enten ikke 

oplever forsinkelser eller har vurderet konsekvenserne af leverandør forsinkelser.   

 

Unøjagtig forecast 

Med SCRM             Uden SCRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 23: konsekvenser af leverandør forsinkelser i gruppen med og uden RM 

 
 

Figur 24: Forecast hændelser for grupperne med og uden SCRM 
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For denne risiko kategori er billedet nogenlunde det samme. Gruppen med RM hos primære 

leverandører / fokal virksomhed oplever langt flere unøjagtigheder end gruppen uden RM. Her kan 

specielt fremhæves risk drivers som intern kommunikation, hvor RM gruppen har 63 % mod 38 % hos 

gruppen uden.  Ved ekstern kommunikation har RM gruppen 72 % mod 24 %.  Ved sæson og 

marketing udsving er der 47 % mod 25 %.  

 

Konsekvenser af unøjagtig forecast  

Med SCRM             Uden SCRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er konsekvenserne for de to grupper også meget forskellige. Virksomhederne med SCRM oplever i 

højere grad, at forecast fejl er grund til forsinkelser ud mod egen kunde. (74 % mod 38 % i gruppen 

uden RM). Disse forsinkelser ud mod kunden opstår, selv om RM virksomhederne har øget forbrug af 

ressourcer og materialer (68 % mod 42 %). Næsten halvdelen af RM gruppen mener at varemangel 

pga. forecast fejl resulterer i re-planlægning af produktion, hvor det kun er en tredjedel af gruppen 

uden RM der oplever dette. Over 20 % af RM gruppen mener at det har resulteret i mistet 

salg/goodwill, hvor ingen i den anden gruppe har denne opfattelse128.   

 

Fleksibilitet 

For fleksibilitet i egen produktion tyder det på, at gruppen med RM er mere fleksibel end gruppen 

uden RM. I gruppen med Risk Management er det 68 % der svarer. at medarbejderne kan varetage 

flere funktioner, i den anden gruppe er det 58 %. For hurtig tilpasning af kapacitet svarer over 68 % i 

RM gruppen, at deres fleksibilitet er høj, mod under 42 % i den anden gruppe129. 

 
 

Figur 25: konsekvens af forecast usikkerhed i gruppen med og uden RM 
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Konsekvenser af lav eller høj fleksibilitet 

Med SCRM             Uden SCRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvenserne viser sig ved 42 % af RM gruppen stiller krav til øget uddannelse af medarbejderne, 

hvor det kun er ca. 12 % i gruppen uden RM. Dertil stiller 52 % af RM gruppen øgede krav om fleksi-

bilitet til leverandørerne, imod ca. 38 % hos respondenterne uden RM. I gruppen uden RM er der over 

20 %, der svarer at lav fleksibilitet medfører forsinkede leverancer til kunderne, mod RM gruppens 5 %.  

 

7.38 Præsentation af interview data 

Vi indleder gennemgang af interview data med en oversigt over primære findings fra de 5 interview- 

virksomheder. I tabellen viser vi virksomhedernes oplevede risk events og konsekvenserne af disse. Vi 

vil efterfølgende fremhæve nogle få udvalgte eksempler, for at illustrere hvad der sker i 

respondenternes organisationer. Vi fremstiller først eksempel fra virksomhed uden SCRM, og derefter 

eksempler fra virksomheder der har implementeret SCRM i større eller mindre grad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figur 26: konsekvens af lav eller høj fleksibilitet i gruppen med og uden RM 



 

 

 

 SCRM i danske SME virksomheder 

71 

 
 
 

Antal 

ansatte 

SCRM 

ja / nej 
Oplevede Risk Events 

Konsekvenser af 

Risk Events 

B  50-100 Nej • Interne kvalitetsbrister 
• Eksterne kvalitetsbrister 
• Ringe overlevering fra 

udvikling til produktion 
 

• Hensat 1 mio. + til udbedringer af 
kvalitetsbrister 

• Dyrt indkøb fra alternative lev.  

• Forsinkede leverancer til kunderne 
• Intern frustration 

 

C  50-100 Ja • Forkert forecast 
• Ringe overlevering fra  

udvikling til produktion 

• Lagerbinding af 2 års forbrug af glas 
• Lagerbinding, da det er usikkert hvilke dele 

der skal bruges i nyt produkt 
 

D  150-200 Ja • Kvalitetsproblem hos 
leverandør 

• En mand blev sendt til Tjekkiet og arbejde 
med leverandørerne til problemet var løst 

E  200 + Ja • JIT / Lean forsøgt indført, 
men medførte for lave 
lagerbeholdninger 

• Leveringsevne blev påvirket af de lave 
lagerbeholdninger, nu ændret til 
differentieret lager  
 

F  200 + Ja • Indkøb kun efter pris 
• Omgåelse af mitigation 

tiltag 

• For høj lagerbinding og afskrivninger 
• Højere omkostninger ved ændrede 

produktionsplaner 
 

Tabel 9: oversigt over interview virksomheders risk events og konsekvenser, både med og uden RM 

 

Risk event og konsekvenser i virksomhed uden SCRM 

Kvalitetsbrister koster dyrt 

Virksomhed B (50-100) kunne - som beskrevet i spm. 1 - i årets første måneder ikke levere det 

nylancerede produkt som planlagt. Det skyldtes manglende RM i fasen fra udvikling til produktion, 

hvor hverken kvalitet eller logistik var i orden. Dette har kostet B dyrt i indkøb fra alternative 

leverandører, luftfragt af forsinkede produkter til messer, ombygning af produktet etc. Men det er ikke 

kun i udviklingsfasen, der er mangel på SCRM, det er i det hele taget et problem for virksomheden at 

holde en høj kvalitet. Adspurgt om økonomisk effekt af interne kvalitetsbrister, var svaret: ” Jeg har 

hensat dkk 750.000 i vores regnskab til kvalitet på et projekt. Så jeg vil sige 1 mio. sidste år. Nu har jeg 

rundet det op, så det også dækker overarbejde osv. Det er bristet kvalitet her i huset, men ikke kun i 

produktionen.”
130. Men udover omkostningerne, så har det andre langvarige konsekvenser, der er 

endnu vigtigere: ”Det er helt klart vores gode ry og rygte, og det som folk forbinder med vores brand. 

Det er det, der bliver skadet. Det er simpelthen deres oplevelse af en X, som ikke holder. Det er det, som 

de berettiget har som forventning, som vi ikke leverer, og det er det som gør allermest ondt.”
131. 
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Bullwhip effekt 

Virksomhed B (50-100) mener at være generelt gode til at levere hurtigt, men ”så dykker vi engang 

imellem. Fx når USA pludselig ordrer 4 paller luftfragt og tror de kan få det på en uge. Der har vi no 

chance in hell, det har de ikke helt fundet ud af endnu. Men han har fået en stor ordre fra sin kunde i 

USA, som ikke har villet fortælle ham noget, og  pludselig så vælter det ind hos ham, og så skal han 

selvfølgelig give det videre til os. Men der er ikke den store økonomiske effekt, det kan være man 

sender lidt mere luftfragt, men så er det måske bare dkk 100.000 årligt med alting.”
132.  

Manglende beregning af TCO 

Virksomhed F (200+) (Inden SCRM opstart) Supply Chain manageren blev ansat, fordi konsekvenserne 

af manglende RM var for dyre. ”Jeg fik besked på to ting da jeg startede her. Ud over Lean projektet så 

var det reducering af varelager og reducering af afskrivninger, det var mine to fokusområder. For vi 

smed rigtig mange penge op i vores container, fordi vi ikke var gode til at styre, at det vi købte ind, det 

også var det vi skulle bruge. For at få en fed pris køber du 1000 stk. og så smider du 900 ud. Så er det 

ikke en fed pris længere. Men der blev ikke udregnet Total Cost.”
133.   

 

Risk events og konsekvenser i virksomheder med SCRM 

Overdragelse fra udvikling til produktion 

Virksomhed C (50-100) har ligesom B udfordringer ved overdragelse af et nyt produkt fra udvikling til 

produktion. Logistik chefen fortæller: ”Lige nu er den største udfordring at der kommer et nyt produkt, 

som skulle blive en bragende succes. Men jeg ved ikke, hvordan den ser ud. Så jeg ved, at opstarten på 

sæsonen bliver en udfordring, da det jeg skal sælge ikke er tilgængeligt for mig.”
134.  

Når mitigation strategierne mislykkes eller ikke bliver fulgt 

Virksomhed  C (50-100) En mitigation strategi er at lave rammeaftaler, hvor leverandørerne  kan 

producere 75 % forud. C kalkulerer med 15 % forecast unøjagtighed, og selv om der så skulle være en 

buffer på 10 %, er der opstået risk events: ”Jeg har fx haft nogle glas, hvor jeg ikke har købt af dem to 

år i træk, fordi jeg havde en pulje der var for stor. Det har vi været ude for og vi kan ikke gøre andet end 

at håbe på vi kan sælge det sidenhen. Vores produkt bliver ikke umoderne. Men det er lagerbindingen 

der er kritisk.”
135. 

Virksomhed F (200+). I dag opstår risk events oftest som følge af, at man går imod de vedtagne 

mitigation strategier. Et af F’s tiltag er at skabe en ”frozen zone”, hvor man lægger sine ordrer ind og 

så kan man ikke røre dem i 3 uger. Der har fabrikken fuld råderet over dem, og det sikrer stabilitet, og 
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tilgængelige varer til den planlagte produktion. ”Når vi så oplever, at vores ordrepulje ikke er stor nok 

og vores sælgere ikke har kunnet fylde 3-ugers zonen, så kommer der nogen lige op til måneds-

afslutning, hvor vi skal nå budgettet og knalder en masse ordrer ind i den frosne zone, og så går det 

galt. Alle skal have fat i leverandørerne og hive stumperne hjem med kurér, det haster og det koster 

overtid. Det betyder ikke så meget for min leveringstid, for jeg er ret god til at gøre det, jeg har prøvet 

det så mange gange. Men det betyder noget for mine omkostninger. Min effektivitetsprocent og mine 

fragtregninger går fuldstændig galt.”
136. 

 

7.39 Diskussion af findings og teori 

Ud fra teorierne havde vi forventet, at virksomheder med implementeret RM oplever færre hændelser 

med mindre konsekvenser end virksomheder uden RM. Vores survey findings for forsinkelser og 

forecast er omtrent det modsatte af hvad vi havde forventet, efter vi i undersøgelsesspørgsmål 3 

konkluderede, at gruppen med SCRM har en højere grad af informationsdeling og fælles KPI’er i Supply 

Chain. Vi tænker, at de modstridende findings kan have forskellige årsager: 

SME tabsvurderer ikke i tilstrækkelig grad ,som bl.a. Finch (2004), Faisal (2007) og Arend/Wisner 

(2005) mener. Dette var tilfældet i vores Business Project sidste år. Dette kan også være tilfældet i 

andre virksomheder uden struktureret RM praksis, hvorimod gruppen med RM i mange tilfælde har 

fælles KPI’er med leverandører og kunder, og derfor implicit måler på diverse risk hændelser.  

Virksomhederne kan have forskellige risiko profiler (vurderet sandsynlighed og effekt). Der er muligvis 

virksomheder der sjældent oplever risici, og andre virksomheder der måske netop har implementeret 

mitigation tiltag, fordi de har oplevet mange risk events og konsekvenser. Når man tænker på, at 

virksomhederne med implementeret SCRM generelt har flere ansatte, er det sandsynligt, at de også 

har flere produktionssteder, flere leverandører og i det hele taget et mere komplekst netværk, med 

mange interaktioner og deraf flere risk hændelser, Jüttner et al (2003).  

Forskel i virksomhedsstørrelse kan måske påvirke forecast fejl. Over 70 % i gruppen uden RM er ml. 50-

100 ansatte, og disse organisationer er muligvis fladere end i gruppen med RM, hvor 68 % af respon-

denterne har 100-200+ ansatte. Dette kan have indflydelse på risk drivers Intern kommunikation, 

Sæson og Marketing udsving, fordi der i en mindre organisation muligvis er et lettere informations-

flow. Finch (2004) henviser til case studies af tre SME undersøgt af Hill og Stewart (2000), der 

konkluderede at intern kommunikation i SME er bedre end i større virksomheder.137   
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Måske benytter de mindre virksomheder Ellegaards (2008) tilgang til SCRM. Dvs. at respondenterne 

uden implementeret SCRM - som vi har konstateret lægger højere vægt på tillid og samarbejde – kan 

formodes, at have mangeårigt tæt samarbejde med leverandører de kender og de søger ikke billigere 

alternativer, når deres relationer fungerer. Dermed kan det tænkes, at virksomhederne skærmes fra 

risici ved usikre leverandører som Jüttner et al (2003) mener med hendes mitigation Avoidance. 

Begrebet Risk Management kan opfattes forskelligt. For nogle er det måske bare noget man gør uden 

at tænke særligt over det. Dermed er virksomhederne måske ikke bevidste om strategierne bag 

tiltagene, som Arend/Wisner (2005) giver udtryk for i deres teori. 

 

7.40 Delkonklusion 5 – Risk events og konsekvenser 

Hvilke Risk events og konsekvenser af disse events opstår i virksomheder med og uden SCRM?  

Færre Risk Events uden RM? 

Vores survey findings viser en klar tendens til, at virksomheder uden RM faktisk oplever færre Risk 

events og konsekvenser end virksomhederne med implementeret SCRM. Vi mener, der kan være to 

hovedårsager: 1) at virksomhederne uden SCRM ikke måler på hændelser og konsekvenser og dermed 

ikke risikovurderer. Dette kan forklares med, at de fleste i denne gruppe har under 100 ansatte og 

måske mangler ressourcer og kompetencer, eller 2) at gruppen med RM med størst andel af større 

virksomheder har andre risk profiler pga. større og mere komplekse netværk. SCRM kan være 

implementeret, fordi disse virksomheder oftere oplever hændelser og konsekvenser af disse.  

Ud fra survey findings alene er det altså umiddelbart svært at bekræfte,  at en formuleret strategi for 

SCRM er en fordel for mellemstore virksomheder set i forhold til gruppen uden RM.  

Manglende SCRM koster 

Når vi kigger på interview data, ser vi derimod eksempler på, at manglende Risk Management kan have 

fatale konsekvenser for virksomhederne, som litteratur og teori fremstiller. Vi har fundet eksempler på 

fx kvalitetsbrister, uhensigtsmæssig overlevering fra design til produktion og uhensigtsmæssige 

indkøbsmønstre. Det er sandsynligt, at denne adfærd skyldes mis-alignment i interne KPI’er, men dette 

har vi ikke spurgt grundigere ind til, så det er spekulation.  Data fra interviews antyder, at hændelser i 

virksomheder med SCRM oftest opstår, når de vedtagne mitigation strategier ikke bliver fulgt.  

Vores findings i survey skiller sig altså ud fra vores interview findings og det kan som sagt have flere 

årsager. Men det er kun vores interview findings, der bekræftes af litteratur og teorier.   
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8 Konklusion 
 

Hvordan bliver Supply Chain Risk Management efterspurgt og implementeret i danske mellemstore 

fremstillingsvirksomheder, og er der en tydelig adfærd for SCRM i dette segment?  

 

Udbredelse af SCRM  

Ud fra den tilgængelige litteratur og teori havde vi forventet, at SCRM ikke er udbredt i særlig grad i 

undersøgelsessegmentet. Det viser sig dog, at denne antagelse ikke er korrekt, da næsten halvdelen af 

respondenterne i survey svarer ja til at have implementeret SCRM i egen virksomhed, og ca. en tredje-

del af respondenterne bekræfter, at SCRM praktiseres både i egen virksomhed og hos deres primære 

leverandører.  Vi er meget bevidste om, at vores respondenter kun dækker 30 % af undersøgelses-

segmentet, og når resten af adspurgte ikke ønsker at deltage, kan det bl.a. skyldes, at der hverken er 

interesse eller viden om emnet. Dermed kan vores findings tolkes helt modsat og konkludere, at vi 

udelukkende har bevist, at kun 15 % af de undersøgte virksomheder har implementeret SCRM. I så fald 

må vi give de generelle antagelser ret i, at mellemstore virksomheder har meget arbejde endnu, inden 

de kan betragtes som stabile Supply Chain partnere. Vi vælger dog her at antage, at den forholdsvis 

høje svarprocent er tilpas repræsentativ for hele segmentet og at vi derfor med rimelig sikkerhed kan 

bruge findings til at vise generelle tendenser hos de danske mellemstore produktionsvirksomheder, 

når det gælder SCRM.   

 

Size does matter 

Én af vores primære findings er markante forskelle i tilgang til SCRM, når segmentet deles i under og 

over 100 ansatte. Gruppen med flest ansatte (modsat gruppen med færrest ansatte): 

• Har en meget høj andel af virksomheder med implementeret SCRM  

• Har en dedikeret person der er ansvarlig for implementering og strukturering af SCRM 

• Involverer hele organisationen i SCRM 

• I høj grad benytter metoder og systematisering vi kender fra litteraturen  

• Prioriterer tættere samarbejde og et højere niveau af informationsdeling med leverandørerne 

• Er meget bevidste om at vurdere risiko og effekt, og måler på performance 

• Generelt måler flere risk hændelser og konsekvenser af disse 
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SCRM efterlysning - behov opstår internt 

Fra interview data er der intet der tyder på, at det er kundekrav fra større og stærkere partnere, der 

har igangsat implementering af SCRM. Dog oplever flere af virksomhederne efterfølgende, at kunderne 

begynder at stille krav til og auditere på kvalitetsstyring. Survey resultaterne understøtter, at der 

sjældent stilles krav om SCRM ved udvælgelse af leverandør leddet. Herudover er der – når vi 

analyserer på SCRM i flere led - en overvægt af ”primære leverandører/fokal virksomhed” ift. ”fokal 

virksomhed/ primære kunder”. Dette kan indikere, at det derimod er de mellemstore virksomheder, 

der har en strategisk tilgang til SCRM og presser RM videre upstream i SC. 

Kravet om SCRM kommer hovedsageligt fra ledelsen og der kan være flere baggrunde: 1) En 

eksisterende firmakultur der videreudvikles, 2) Oplevede Risk Events der viser, at det er for dyrt at lade 

være, 3) implementerede Lean principper, der øger bevidsthed om afhængighed af Supply Chain, 4) 

virksomhedens placering i Supply Chain, jo tættere på slutbruger, jo større behov for selv at kunne 

imødegå udsving i SC.  

 

SCRM implementering - kræver tid og engagement 

- og der er fokus på Bullwhip effekten 

Processen er for nogen blevet taget i små skridt over en årrække, for andre er processen kickstartet 

med ansættelse af personer udefra, der kommer med Risk Management viden og metodikker. Uanset 

om implementering er sket over lang tid eller er kickstartet med ansættelse af kompetente medarbej-

dere med en bunden opgave, så har det for alle interview virksomheder været en udfordring at samle 

interesserne i organisationerne. Det kræver tid og tilvænning og et fælles mål med SCRM.  Første fokus 

har været at nedbringe Bullwhip effekten i Supply Chain via mere nøjagtige forecast, og tættere 

samarbejde med leverandører.  

 

SCRM adfærd - mest udbredte Mitigation strategier i segmentet 

Undersøgelse viser, at de mest udbredte imødegåelsesstrategier i segmentet i stort set alle kategorier 

er øgede lagre, tæt samarbejde med leverandører, multiple sourcing både lokalt og globalt. Hertil 

kommer udskydelse af produktion så tæt på salg som muligt ved kategorien Produktionsfleksibilitet. 

Vores undersøgelse tilføjer 2 punkter til teorien: 1) der er udbredt brug af leverandører som 

lagerførende, med rammeaftaler hvor de kan producere forud og 2) intern kvalitet er en væsentlig 

risiko faktor, og der arbejdes meget på at sikre den interne kvalitet. 
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Leverandører som lagerførende  

Flere virksomheder benytter leverandører som lagerbuffer af deres produkter som løbende aftrækkes. 

Det giver højere fleksibilitet, stabilitet og bedre mulighed for planlægning hos både leverandører og de 

fokale virksomheder. Det indikerer et tæt samarbejde mellem Supply Chain partnere, hvor der 

udveksles oplysninger løbende og det antager vi, er et udtryk for tillid mellem parterne.  

Intern kvalitet  

Et af vores primære findings er kvalitetsforebyggende foranstaltninger, som ingen forfattere har haft 

fokus på i deres mitigation strategier. Da sikring af intern kvalitet er meget udbredt hos de fleste 

virksomheder, og Kvalitet er det afgørende parameter for at blive udvalgt som leverandør, mener vi, at 

dette bør have mere bevågenhed i fremtidig litteratur.  

 

Påvirker virksomhedens størrelse deres valg af Mitigationstrategier? 

Vores undersøgelse viser, at det er de samme imødegåelsesstrategier, de to segmenter har indført, 

men størrelsen af virksomheden synes at påvirke valget af imødegåelses tiltag.  

Mindre virksomheder, højere lagerbindinger 

De mindre virksomheder benytter lagre som imødegåelse på forsinkelser og for at opnå produktions-

fleksibilitet, hvor de større virksomheder benytter øgede lagre for at imødegå usikkerhed i forecast. De 

mindre virksomheder bruger ikke i samme grad som de større, mitigation strategier for at nedsætte 

risici fra de høje lagerbindinger.  

Større virksomheder, mere struktur og kontrol 

Survey og interviews viser, at de to størrelser virksomheder skiller sig ud fra hinanden, på udbredelsen 

af tæt samarbejde og informationsdeling med leverandører og kunder. De større virksomheder har 

herudover øget kontrol ved deres større brug af interne og eksterne audits. De synes også mere 

strukturerede og systematiske i deres SCRM tilgang, med detaljeret beskrevne processer, fejlregi-

strering, forebyggelse, uddannelse af medarbejdere og intense arbejde med forecast.  

Forskellen ligger i bevidstheden og dermed tilgangen til Risk Management  

Så den primære forskel er ikke hvilke imødegåelsesstrategier, de forskellige segmenter har indført. 

Forskellen ligger i deres forskellige tilgange, bevidsthed og struktur, der er mere udpræget hos de 

større virksomheder.  
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SCRM adfærd fortsat – påvirkning af Supply Chain 

 
Positiv påvirkning af Supply Chain når segmentet implementerer SCRM 

Når de mellemstore virksomheder implementerer SCRM, medvirker det øget informations deling, øget 

inddragelse og samarbejde med leverandørerne, og ikke mindst alignment af incentives både mod 

leverandører og kunder, der giver gennemsigtighed i kæden. Der er som sagt fokus på at kvalitetssikre 

med standarder og audits og minimere Bullwhip effekten i Supply Chain. De større interview virksom-

heder kommer med eksempler på systematisk tilgang både upstream, internt og downstream, som 

bestemt tyder på en strategisk tilgang til SCRM. Deres meget bevidste risikovurdering burde nedbringe 

risiko i SC. Dette kan dog ikke overføres til hele segmentet, og vi kan ikke drage en endelig konklusion, 

uden at foretage yderligere undersøgelser.  

 
SCRM adfærd fortsat - barrierer for implementering  

Modstand mod forandringer og mangel på struktur 

Survey respondenterne giver udtryk for at barriererne er konfliktende KPI’er og mangel på 

risikovurdering. For interview virksomheden uden SCRM er det mangel på struktureret tilgang, 

forskellige ledelsesholdninger og ofte en travl hverdag, der er åbenlyse barrierer for implementering af 

SCRM. Konsekvenserne af den manglende risikovurdering kan i sidste ende blive større omkostninger, 

tab af goodwill hos kunder og mistet salg.  

Interview virksomheder med implementeret har SCRM haft de samme oplevelser i de indledende 

faser, specielt en oplevelse af modstand mod forandringer. Det har været et langt sejt træk for at 

omvende organisationen til den nye tankegang, og i de større interview virksomheder, har det for alles 

vedkommende været en faglig kompetent person der gik forrest, med mandat til at samle 

organisationens interesser og fokus.  

 

SCRM adfærd fortsat - Risk events og konsekvenser 

Brændt barn skyr ilden? 

Survey findings viser, at virksomheder uden RM oplever færre Risk events og konsekvenser end 

virksomhederne med SCRM. Vi mener, der kan være to hovedårsager: 1) at virksomhederne uden 

SCRM faktisk oplever risk hændelser men ikke måler på dem og dermed ikke tabsvurderer. Dette kan 

skyldes, at de fleste i denne gruppe har under 100 ansatte og kan mangle ressourcer og kompetencer. 

Eller 2) at gruppen med RM, hvor de fleste virksomheder har over 100 ansatte, har andre risk profiler 
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pga. deres større organisationer og mere komplekse netværk. Tilvalget af SCRM kan bunde i oftere 

oplevede hændelser og konsekvenser.  

Manglende SCRM koster dyrt 

Interviews har givet os eksempler på fx kvalitetsbrister, mangelfuld overlevering fra design til 

produktion og uhensigtsmæssige indkøbsmønstre, når virksomheder ikke har en struktureret tilgang til 

SCRM. Risk events, der opstår i virksomheder med SCRM, opstår oftest, når mitigation strategierne 

ikke bliver fulgt, eller ikke er tilpasset virksomhedens situation. Det lader til, at konsekvenserne fra 

disse Risk events ikke i særlig grad påvirker organisationernes leveringsevne ud mod kunderne men at 

virksomhederne selv absorberer udsvingene i Supply Chain.  

 

Vores anbefaling – Prioritering af strategisk tilgang til SCRM 

Vores endelige konklusion er at SCRM i høj grad handler om bevidsthed og erkendelse af virksom-

hedens afhængighed af Supply Chain. Hvordan man vælger at imødegå Supply Chain Risk kan afhænge 

af mange faktorer: konkurrencesituation, omverden, type af netværk, hvilket led man har i kæden, 

firmakultur osv. Der er ikke en facitliste for korrekt SCRM strategi. Men det altafgørende er at tage 

bevidste og oplyste valg ud fra konkrete risikovurderinger af sin Supply Chain, for at sikre sin 

leveringsevne, og fastholde sine kunder.   
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9 Perspektivering 
 

Et ABC perspektiv 

Når vi trækker os op i helikopter perspektiv og ser opgaven lidt fra oven, er der stadig emner, vi gerne 

vil undersøge. Med den viden vi nu har opnået, er vi endnu mere nysgerrige på SCRM. Vi tænker, at 

det vil være oplagt at bore dybere ned i det økonomiske aspekt. Hvad koster det reelt virksomhederne, 

når eller hvis de mangler risikostyring af Supply Chain, sammenholdt med hvad det koster at 

implementere Risk Management, når det medregnes tid og ressourcer? Med vores 5 interview 

virksomheder har vi fået et lille indblik i nogle af virksomhedernes omkostninger forbundet med 

manglende risikostyring. Det ser umiddelbart ud til, at jo mindre risikostyring - jo flere omkostninger er 

der. Dette er interessant for en ny undersøgelse, som i givet fald skulle være gennem interviews af en 

bredere målgruppe med fx 10-15 virksomheder.  

Vores undersøgelse skulle så have en Activity Based Costing tilgang som en metode til at identificere 

omkostninger der opstår både som følge af manglende risikostyring, men også de omkostninger der 

må påregnes ved implementering af SCRM. Metoden giver mulighed for at fordele omkostninger ud fra 

et aktivitetsbaseret synspunkt, på hhv. produkter, serviceydelser, kunder og leverandører. Det ville 

være relevant, at identificere hvor i Supply Chain omkostningerne opstår, og hvad den korrekte 

mitigation strategi ville være hvis medtages alle omkostninger.  Et interessant eksempel kan være den 

utilfredsstillende opstart af et nyt produkt, som virksomhed B oplevede. Her kunne man udregne 

omkostningerne ved mangelfuld risikostyring: 1) Indirekte omkostninger - fx ventetid grundet 

manglende intern kommunikation og nedetid i produktion pga. kvalitetsfejl og 2) Direkte omkostninger 

- fx dyrere indkøbte materialer fra alternative leverandører, løn til overarbejde, og dyrere luftfragt.  

Disse skulle sammenholdes med, hvad det ville koste at kvalitetssikre overleveringen fra udvikling til 

produktion: 1) Indirekte omkostninger - fx tid og ressourcer til udbygning af relation til leverandørerne, 

og offeromkostninger ved at prioritere ressourcer fra drift over til fx audit og systematisering og 2) 

Direkte omkostninger – fx dyrere indkøb fra leverandører med bedre kvalitetsstyring og logistik eller 

højere lagerbuffer på udvalgte komponenter. ABC tilgangen ville give et samlet overblik og mulighed 

for at identificere, hvilke produkter, interne processer, leverandører eller kunder der generer 

omkostninger og indtægter og giver dermed også mulighed for at prioritere mitigation tiltag ud fra et 

aktivitetsbaseret omkostningsniveau. 
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Risk Management i faser 

En alternativ undersøgelse kunne være at følge virksomhederne over 3-5 år, for at studere hvilke 

beslutninger de træffer undervejs og på hvilke grundlag. Altså et såkaldt longitudinal studie, med 

gentagne observationer på samme emne år efter år. Det forventede udbytte ville være et konkret 

overblik over processen for implementering og modning af SCRM virksomhed for virksomhed, og 

registrering af om der er fællesnævnere for oplevede Risk Events, udbredelse internt i 

organisationerne, barrierer, påvirkning af partnere og valg af mitigation strategier. Det ville være 

oplagt at registrere, hvor på en given skala en virksomhed befinder sig i starten af en sådan 

undersøgelse og løbende i undersøgelsens forløb, for at se om der reelt er faser, en virksomhed 

gennemgår for at nå frem til en strategisk risikostyring af sin forsyningskæde. For at dette kunne lade 

sig gøre, kræver det dog et værktøj, der kan identificere, hvor langt virksomheden er nået ud fra nogle 

elementer faserne skulle indeholde. Det interessante ved en sådan model ville være, at det kunne 

benyttes som et praktisk værktøj, for virksomheder der ønsker at identificere, hvor på skalaen de ligger 

og ikke mindst, hvilke tiltag der skal til for at bevæge sig fremad for at sikre en optimal implementering 

Supply Chain Risk Management. Så vidt vides er en sådan model ikke defineret endnu. 

 
SME og store virksomheder – vurdering af partner 

Litteraturen siger, at SME udgør en risiko for store virksomheder, men at SME omvendt også risikerer 

at blive udnyttet af større Supply Chain partnere. En 3. idé til en ny undersøgelse kunne derfor være at 

bruge kendte modeller fra Supplier Relationship faget. Der kunne laves en undersøgelse på 3-6 

virksomheder med hver deres 1-2 dyade relationer. Vi kunne her benytte fx Kraljic Portfolio Purchasing 

Model til segmentering af undersøgelsesvirksomhedernes leverandører og kunder, og Hald et al’s 

(2009) Conceptual model of attraction in buyer-supplier relationships, for at vurdere undersøgelses-

virksomhedernes opfattede værdi af disse relationer. Når Arend & Wisner (2005) mener, at det kræver 

en stærk SME med en strategisk tilgang til Supply Chain samarbejde at få nok udbytte af relationerne, 

synes det relevant, at de mellemstore virksomheder bruger disse modeller, for at skaffe sig overblik og 

bestemme strategi for den pågældende relation.  
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Supply Chain Risk Management – does size matter? 

Supply Chains i Danmark består af op til 90 % små og mellemstore virksomheder.  

Mangler de strategisk tilgang til Supply Chain Management? – og påfører de dermed deres Supply Chains 

større risici?  
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Vi ønsker at takke de virksomheder der har bidraget til vores undersøgelser og en speciel tak 

til de virksomheder der har bidraget yderligere med opfølgningsinterview – tak fordi i brugte 

tid og kræfter på at besvare alle vores spørgsmål – det er vi meget taknemmelige for. 

 

Helle Hahn & Jimmy Parbst 

 
 
 
 
 



 

 

 

 SCRM i danske SME virksomheder 

85 

11 Slutnoteliste 
                                            
1 Helle Hahn og Jimmy Parbst (2013) Supply Chain Risk Management hos A/S Wodschow & Co. Business Projekt juni 
2013, CBS, Copenhagen Business School. (fortroligt materiale I CBS arkiv) 
2 Sunil Chopra & ManMohan S. Sodhi (2004), Managing Risk to avoid Supply Chain Breakdown, MIT Sloan 
Management Review, volume 40.1, pp 53-61. 
3 Chris Ellegaard (2008) Supply Risk Management in a small company perspective, Supply Chain Management: An 
International Journal, volume 13, 6 pp 425-435 
4 5 Boer el all (2005) Factors affecting the development of collaborative improvement with strategic suppliers, 
Production planning & Control, 16 (4), pp. 356-367, samt slides 28-37 i undervisningsmateriale, lektion 5: Inddragelse 
af leverandører i udvikling. 
5 Jeffrey K. Liker and Thomas Y. Choi (2004) Builing Deep Supplier Relationships, HBR Spotlight The 21st Century Supply 
Chain, December, pp 104-113 
6 Peter Finch (2004) Supply Chain Risk Management, Supply Chain Management: An International Journal Vol. 9.2 pp 
183-196 
7 Richard J. Arend & Joel D. Wisner (2005) Small Business and Supply Chain Management: Is there a fit? Journal of 
Busines Venturing, volume 20 pp 403-436 
8 Mohd Nishat Faisal, D.K. Banwet, Ravi Shankar (2007) Supply Chain Risk Management in SMEs: Analysing the 
barriers, International Journal of Management and Enterprise Development, Volume 4, 5, pp 588-607 
9 Kidd J., Richter, F-J. & Li, X. (2003) Learning and trust in Supply Chain Management. Management Decision volume 
41,7 pp 603-612 
10 http://di.dk/DI/dismedlemmer/Pages/hvem%20er%20dis%20medlemmer.aspx 
11 Christopher M. & Lee, H. (2001) Supply chain confidence, Working Paper, Cranfield 
School of Management, England.  
12 McGillivray G. (2000) Commercial risk under JIT, Canadian Underwriter, 67, (1), pp. 
26-30. 
13 Engardio P. (2001) Why the Supply Chain broke down. Business week 19 March 2001, issue 3724 pp 41 
14 Uta Jüttner et al (2003) Supply Chain Risk Management: Outlining an agenda for future research. International 
Journal of Logistics: Research and applications, volume 6,4 pp 210 line 18-20 
15 Uta Jüttner et al (2003) Supply Chain Risk Management: Outlining an agenda for future research. International 
Journal of Logistics: Research and applications, volume 6,4 pp 210 line 18-20  
16 Terje I. Vaarland & Morten Heide (2007) Can the SME survive the Supply Chain challenges? Supply Chain 
Management: An International Journal Volumen 12,1 pp 20-31 
17 Quale, M. (2003) A study of Supply Chain Management practice in UK industrial SME’s, Supply Chain Management: 
In international Journal, vol. 8, no. 1, pp 79-86. 
18 Wagner et al. (2003) E-business and E-supply in small and medium sized businesses, Supply Chain Management: In 
international Journal, vol. 8, no. 4, pp 343-354.  
19 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_da.htm  
20 http://www.smvportalen.dk/Om-smvportalen/definition-af-smv 
21 Se bilag 1 - nettoliste 
22 Mark Saunders et al (1012) Research Methods for Business Students, 6th Edition, pp 126-200 
23 Mark Saunders et al (1012) Research Methods for Business Students, 6th Edition, pp 381-384 and 428-430  
24 W. Foddy (1994) Constructing Questisons for Interviews and Questionnaires, Cambridge University Press: 17 
25 Mark Saunders et al (1012) Research Methods for Business Students, 6th Edition, pp 429 
26 Uta Jüttner et al (2003) Supply Chain Risk Management: Outlining an agenda for future research. International 
Journal of Logistics: Research and applications, volume 6,4 pp197-210 
27 Uta Jüttner et al (2003) Supply Chain Risk Management: Outlining an agenda for future research. International 
Journal of Logistics: Research and applications, volume 6,4 pp 205 line 8-10  
28 March, J. and Shapira, Z. (1987) Managerial perspectives on risk and risk taking. Management Science volume 33,11 
pp 1404-1418 
29 Uta Jüttner et al (2003) Supply Chain Risk Management: Outlining an agenda for future research. International 
Journal of Logistics: Research and applications, volume 6,4 pp 203 line 4-5 
30 Peter Finch (2004) Supply Chain Risk Management, Supply Chain Management: An International Journal Vol. 9.2 pp 
183-196 



 

 

 

 SCRM i danske SME virksomheder 

86 

                                                                                                                                                 
31 Brian D. Neureuther og George Kenyon (2009) Mitigating Supply Chain Vulnerability, Journal of Marketing Channels, 
vol. 16, pp 245-263  
32Ying Kei Tse and Kum Hua Tan ( 2010) Managing product quality risk in a multi-tier global Supply Chain, International 
Journal of Production Research, vol. 49, nr. 1, pp 139-158  
33 J. Hallikas, V.M. Virolainen og M. Tuominen (2002) Understanding Risk and uncertainty in Supply Networks – a 
transaction cost approach, International Journal of Production Research, vol. 40, no. 15, pp 3519-3531 
34 Richard J. Arend & Joel D. Wisner (2005) Small Business and Supply Chain Management: Is there a fit? Journal of 
Busines Venturing, volume 20 pp 403-436 
35 Terje I. Vaarland & Morten Heide (2007) Can the SME survive the Supply Chain challenges? Supply Chain 
Management: An International Journal Volumen 12,1 pp 20-31 
36 Mohd Nishat Faisal, D.K. Banwet, Ravi Shankar (2007) Supply Chain Risk Management in SMEs: Analysing the 
barriers, International Journal of Management and Enterprise Development, Volume 4, 5, pp 588-607 
37 Engardio P. (2001) Why the Supply Chain broke down. Business week 19 March 2001, issue 3724 pp 41  
38 Uta Jüttner et al (2003) Supply Chain Risk Management: Outlining an agenda for future research. International 
Journal of Logistics: Research and applications, volume 6,4 pp 199 line 16 – pp 200 line 1 
39 Helle Hahn og Jimmy Parbst (2013) Supply Chain Risk Management hos A/S Wodschow & Co. Business Projekt juni 
2013, CBS, Copenhagen Business School. (fortroligt materiale I CBS arkiv) 
40 J. Juran & J. DeFeo (2010) Jurans Quality Handbook, 6th Edition, McGraw-Hill, uddrag bragt i Introduction to 
Operations and Supply Chain Management af CC Bozart & R.B. Handfield, 3rd Edition 
41 Helle Hahn og Jimmy Parbst (2013) Supply Chain Risk Management hos A/S Wodschow & Co. Business Projekt juni 
2013, CBS, Copenhagen Business School. (fortroligt materiale I CBS arkiv) 
42 Bilag 3.1, surveyprocent (62), Q1 
43 Bilag 3.1, surveyprocent (62), Q2 
44 Bilag 3.1, surveyprocent (62), Q3 
45 Bilag 3.1, surveyprocent (62), Q4 
46

 Bilag 3.1, surveyprocent (62), Q6 
47 Bilag 18 – Efterlysning af RM 
48 Bilag 16 – RM internt og hos leverandører 
49 Bilag 19 – RM internt og hos kunder 
50 Bilag 20 - Lean vs. RM 
51 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014_ interview linje 225-228 
52 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014_ interview linje 304-312 
53 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview_ interview linje 366-369 
54 Bilag 7.1 01042014_VirksomhedE_RM _Interview_ interview linje 283-298 
55 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014_ interview linje 266-267 
56 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014_ interview linje 272-275 
57 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview_ interview linje 273-274 
58 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview_ interview linje 342-346 
59 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview_ interview linje 378-382 
60 Bilag 7.1 01042014_VirksomhedE_RM _Interview_ interview linje 71-75, 167-170 
61 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014_ interview linje 321-326 
62 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014_ interview linje 285-286 
63 Bilag 7.1 01042014_VirksomhedE_RM _Interview_ interview linje 325-331 
64 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview_ interview linje 139-142, 177-179 
65Christopher M. & Lee, H. (2001) Supply chain confidence, Working Paper, Cranfield 
School of Management, England.  
66 Engardio P. (2001) Why the Supply Chain broke down. Business week 19 March 2001, issue 3724 pp 41 
67 Bilag 14 Supply Chain Risk Management hos A/S Wodschow & Co 
68 Bilag 11 - Teori vs spørgsmål til imødegåelsesstrategier 
69 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014 linje 6-21, 248-263 
70 Bilag 5.1 28032014_VirksomhedC_RM _Interview linje 71-82 
71 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview 
72 Bilag 7.1 01042014_VirksomhedE_RM _Interview 



 

 

 

 SCRM i danske SME virksomheder 

87 

                                                                                                                                                 

73 Bilag 7.1 01042014_VirksomhedE_RM _Interview linje 40-43 
74 Bilag 10.1_01022014_VirksomhedF_RM_Interview 
75 Bilag 10.1_01022014_VirksomhedF_RM_Interview linje 26-32 
76 Bilag 10.1_01022014_VirksomhedF_RM_Interview linje 391-397 
77 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014 
78 Bilag 5.1 28032014_VirksomhedC_RM _Interview 
79 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview 
80 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview linje 127 
81 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview linje 149-152 
82 Bilag 7.1 01042014_VirksomhedE_RM _Interview 
83 Bilag 7.1 01042014_VirksomhedE_RM _Interview linje 59-61 
84 Bilag 7.1 01042014_VirksomhedE_RM _Interview linje 47-49 
85 Bilag 7.1 01042014_VirksomhedE_RM _Interview linje 79-83 
86 Bilag 10.1_01022014_VirksomhedF_RM_Interview linje 160-166 
87 linje Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview 111-189 
88 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014 linje 76-102 
89 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014 linje 167-173 
90 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014 linje 113-125 
91 Bilag 5.1 28032014_VirksomhedC_RM _Interview 
92 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview 
93 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview linje 209-214 
94 Bilag 7.1 01042014_VirksomhedE_RM _Interview 
95 Bilag 10.1_01022014_VirksomhedF_RM_Interview linje 109-111 
96 Bilag 10.1_01022014_VirksomhedF_RM_Interview  
97 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014 
98 Bilag 5.1 28032014_VirksomhedC_RM _Interview 
99 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview 
100 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview linje 234-239 
101 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview linje 241-245 
102 Bilag 7.1 01042014_VirksomhedE_RM_Interview 
103 Bilag 7.1 01042014_VirksomhedE_RM_Interview linje 166-170 
104 Bilag 10.1_01022014_VirksomhedF_RM_Interview linje 142-158 
105 Bilag 10.1_01022014_VirksomhedF_RM_Interview linje 170-195 
106Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014 linje 127-142 
107 NWC, Net Working Capital, på dansk: Nettoarbejdskapital, er defineret som varebeholdninger, tilgodehavender og 
øvrige driftsmæssige omsætningsaktiver fratrukket leverandørgæld og andre gældsforpligtelser samt øvrige 
driftsmæssige kortfristede forpligtelser. 
108 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014 linje 53-73  
109 Bilag 5.1 28032014_VirksomhedC_RM _Interview 
110 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview linje 261-262 
111 Bilag 7.1 01042014_VirksomhedE_RM_Interview linje 195-204 
112 Bilag 10.1_01022014_VirksomhedF_RM_Interview 
113 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interviewlinje 267-293 
114 Bilag 10.1_01022014_VirksomhedF_RM_Interviewlinje – 160-191 
115 Bilag 10.1_01022014_VirksomhedF_RM_Interviewlinje – 267-293 
116 Bilag 5.1 28032014_VirksomhedC_RM _Interviewlinje 399-401 
117 Bilag 7.1 01042014_VirksomhedE_RM _Interviewlinje 266-269 
118Bilag 10.1_01022014_VirksomhedF_RM_Interview linje 78-84, 93-96 
119 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014 linje 264-286 
120 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014 linje 264-269 
121 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014 linje 354-356 
122 Bilag 6.1_31032014_VirksomhedD_RM_interview 
123 Bilag 7.1 01042014_VirksomhedE_RM _Interview linje 308-316 



 

 

 

 SCRM i danske SME virksomheder 

88 

                                                                                                                                                 
124 Bilag 7.1 01042014_VirksomhedE_RM _Interview linje 273-346 
125 Bilag 10.1_01022014_VirksomhedF_RM_Interview linje 368-375 
126Almar Latour, Trial by Fire – A Blaze in Albuquerque sets off major crisis for cell-phone giants, Wall Street Journal 
20/01/2001) 
127 Cordon et al., Case 2.3, Strategic Supply Chain Management, Routlegde 2012, pp:68-72 
128 Bilag 13 med og uden RM, forecast 
129 Bilag 12 med og uden RM, fleksibel produktion 
130 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014, linje 117-120 
131 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014, linje 149-151 
132 Bilag 8.1 VirksomhedB_interview 24032014, linje 106-112 
133 Bilag 10.1_01022014_VirksomhedF_RM_Interview – linje 148-152 
134 Bilag 5.1 28032014_VirksomhedC_RM _Interviewlinje 378-281 
135 Bilag 5.1 28032014_VirksomhedC_RM _Interviewlinje 132-136 
136 Bilag 10.1_01022014_VirksomhedF_RM_Interview – linje 70-75 
137 Hill R. and Stewart, J. (2000), Human resource development in small organizations, Journal of European Industrial 
Training, Vol. 24 No. 2-3-4, pp 105-117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


