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Fig. 2.1 Elementer i den logistiske effektivitet.

De to hovedelementer, som er nævnt i fig. 2.1, hænger sammen på en måde,
som benævnes et trade-off.
Et trade-off betyder, at en fordel for det ene element samtidig er en
ulempe for det andet element. Eksempelvis vil et højere lagerniveau
kunne medføre en kort leveringstid og dermed en bedre leveringsservice,
men det betyder samtidig, at logistikomkostningerne stiger, fordi der
bindes mere kapital i varebeholdninger.
Virksomhedens leveringsservice kan således blive for høj i forhold til de omkostninger, den medfører. Denne sammenhæng, som er kendt og beskrevet i
litteraturen, er vist i fig. 2.2.
Logistikomkostninger

100 %
Leveringsservice

Fig. 2.2 Trade-off mellem leveringsservice og logistikomkostninger.
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Logistisk lead time
Teknisk

Adm.

Indkøb

Produktion

Distribution

Fig. 2.3 Logistisk lead time – en sum af forskellige tidselementer.

Den totale logistiske lead time er således den tid, det tager for et
produkt eller en serviceydelse at passere gennem hele logistikprocessen
på tværs af samtlige funktioner i virksomheden.
I grossistvirksomheder, der typisk lagerfører standardvarer, vil leveringstiden kun udgøre kundeordrebehandlingstiden i salgsafdelingen samt distribu
tionens leveringstid.
Hvis der er tale om en produktionsvirksomhed, der leverer kundetilpassede
varer, vil leveringstiden omfatte kundeordrebehandling og teknisk ordrebehandling udover produktionens leveringstid.
Et skibsværft, der fremstiller et skib til en enkelt kunde, må i princippet have
en leveringstid, der omfatter samtlige tidselementer i den logistiske lead
time, da det kun lagerfører råvarer i form af stål, der kan bruges til fremstilling af alle skibstyper.
Den logistiske lead time bør derfor måles for hver produktgruppe i virksomheden og sammenholdes med de tilsvarende kundebehov for forskellige markeder. I fig. 2.4 er vist et eksempel for et standardprodukt, hvor kundens
krav til leveringstid er kortere end den totale logistiske lead time1:
Indkøb

Produktion

Distribution

Logistisk lead time

Lagerføringsbehov
(lead time gab)

Kundens leveringstid

Fig. 2.4 Kundens krav til leveringstid kræver overvejelser om lagerføring.
1 Harrison, A. & Hoek, R.: Logistics Management and Strategy, Prentice Hall, Financial
Times, 2008.
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Som vist i fig. 2.4 kan kunden ikke vente, til virksomhedens har gennemført
den totale logistiske lead time. Derfor må virksomheden overveje, hvordan
den kan lagerføre en del af logistikprocessen på forhånd og dermed afkorte
den logistiske lead time. Dette betyder, at en kort lead time kan reducere
behovet for lagerføring som illustreret i følgende eksempel.

Alfa Laval reducerer lead time
Virksomheden Alfa Laval fremstiller
centrifuger til fødevareindustrien, miljøformål og til energivirksomheder. I
løbet af nogle få år har virksomheden
sparet flere penge på renteudgifter, end
den betaler i løn til medarbejderne i
produktionen. Dette er ifølge fabrikschef, Bjørn Nielsen, opnået ved at hal-

vere produktionens gennemløbstid. Tidligere var kundens leveringstid 16 uger.
I dag går der kun 8 uger, fra kunden
bestiller sin centrifuge, til den er leveret. “Dermed undgår vi at producere lagervarer, som måske aldrig bliver solgt
eller i bedste fald langt senere,” fremhæver fabrikschefen.

Mange virksomheder har erkendt, at en kort lead time har stor betydning
ikke alene for at være konkurrencedygtig på markedet, men også for virksomhedens omkostninger til lagerføring. En kort total logistisk lead time vil gøre
virksomheden mindre afhængig af at udarbejde korrekte prognoser om kundebehov. I mange virksomheder er tiden til teknisk ordrebehandling og kundeordrebehandling ofte længere end den tid, det tager at producere varen, hvilket
har medført et større fokus på at reorganisere disse ordrebehandlingsprocesser med henblik på at afkorte leveringstiden til kunden. I fig. 2.5 er det vist,
hvordan HP gennem flere års indsats har reduceret virksomhedens lead time.
Dage
Installation

10

Distribution
Produktion

12

Ordrebehandling

35
8

10

5

13

10

10

1993

1994

2

3

2

4/1995

4/1996

2
2
5
1

Fig. 2.5 Reduktion af lead time i HP.
Kilde: Schneckenburger, T.: The Hewlett Pachard Case, Dilf-orientering, København, 2000.
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Leveringsoverholdelse er et mål, der bidrager til at skabe tillid mellem
virksomhederne i forsyningskæden. I fig. 2.6 ses resultatet fra en større
dansk undersøgelse, der viser, hvilke årsager der er til leveringsforsinkelser.

Hvad skyldes forsinkelsen?
Aldrig

Sjældent

Jævnligt

Ofte

Produktionsprocessen
Leverandørens behandling af ordren
Defekte produkter
Transporten
Ordrestørrelsen
Misforståelse ved bestilling af varer
Modtagelsen
Produktets størrelse
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Fig. 2.6 Årsager til leveringsforsinkelser.
Kilde: Kjærsing, M. & Gudum, K., Årsager til udsving i leveringstider i danske mellemstore
og store virksomheder, Dilf-orientering, København, 2000.

Det ses i fig. 2.6, at produktionsprocessen og leverandørens ordrebehandling
er de to vigtigste årsager til leveringsforsinkelser. Dette kan tyde på, at virksomheder skal satse på en bedre produktionsstyring i tæt samarbejde med
deres leverandører.

2.1.4 Leveringsfleksibilitet
Det er en vigtig konkurrenceparameter for virksomheder ikke alene at reagere hurtigt, men også at være fleksible over for ændringer i kundernes
behov. Kunder ønsker ofte kundetilpassede produkter i mange varianter i
varierende mængder. Dette betyder, at virksomheder må kunne omstille sig
i forhold til ændringer på markedet på flere dimensioner.
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Lagertype
		
Råvarer
Komponenter
Halvfabrikata
Varer i arbejde
Færdigvarer
Total lager

Årets vareforbrug
(1.000 kr.)

Lagerværdi
(1.000 kr.)

Omsætningshastighed (gange)

2.455
12.000
20.000
50.000
40.300

1.600
4.000
15.000
25.300
30.198

1.53
3.00
1.33
1.98
1.33

124.755

76.098

1.64

Fig. 2.7 Eksempel på beregning af omsætningshastigheden for forskellige varegrupper.

Omsætningshastigheden for komponenter er eksempelvis beregnet således:
12.000
Omsætningshastigheden =		
= 3 gange
4.000
Dette betyder, at lageret udskiftes 3 gange inden for en bestemt periode,
f.eks. en måned, et kvartal, et år, etc.

Hvis omsætningshastigheden er høj i forhold til konkurrenternes, er det udtryk for, at virksomheden er bedre end disse til at styre lageret, forudsat at
det ikke er på bekostning af virksomhedens leveringsservice. Hvis omsætningshastigheden skitseres i et koordinatsystem, kan det ses, om udviklingen
går i den rigtige retning. En stigende omsætningshastighed over en periode vil
være udtryk for en forbedret lagerstyring. Omsætningshastigheden er typisk
forskellig for forskellige brancher. I dagligvarebranchen må den naturligvis
være høj på grund af varens korte holdbarhed. I elektronikbranchen vil omsætningshastigheden ofte være relativt lav, fordi varerne er relativt dyre, og
der ofte må lagerføres mange komponenter på grund af lange leveringstider.

2.2.2 Transportomkostninger
Transportomkostninger omfatter transport af varer til virksomheden,
intern transport og transport af varer til virksomhedens kunder.
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Logistikomkostninger
		

Hovedfunktioner
Indkøb

Produktion

Distribution

Administration
l
l
Lagerdrift
l
l
Transport
l		
Håndtering
l
l
Pakning/emballage			
Mangelomkostninger		
l

l
l
l

l
l

l Mindre betydning
l Stor betydning
Fig. 2.8 Eksempel på fordeling af logistikomkostninger.

Fig. 2.8 viser, at logistikomkostningerne kan have mere eller mindre betydning i de tre funktionsområder i virksomheden. Transportomkostningerne
vil ofte være størst i salgsafdelingen, der har ansvaret for at distribuere varerne. Lageromkostningerne er ofte størst i indkøbs- og produktionsfunktionen. Hvordan logistikomkostningerne fordeler sig, og hvilken betydning de
har, vil være afhængig af virksomhedstype, produkttype og markedsforhold.

Logistisk effektivitet i Elektronic Batteries A/S

Box
2.2

Electronic Batteries A/S er et dansk datterselskab af en fransk virksomhed, der fremstiller batterier til private forbrugere og elektronikproducenter. Virksomheden beskæftiger
350 medarbejdere og eksporterer til de skandinaviske lande. Varesortimentet består af
15 standardtyper, der kan leveres i 20 varianter til forskellige formål. Distributionen
varetages af et TPL-firma, NordTrans, der sørger for transport til Norge, Sverige og Finland. NordTrans kan også tilbyde lagerføring på sine lagerhoteller i de samme lande. Der
har de seneste år været en betydelig vækst, uden at indtjeningen er fulgt med. Logistikchefen har sidst målt lagerservicegraden til kun at være 80 %. Direktionen er bekymret
og har bedt et konsulentfirma om at undersøge virksomhedens nuværende logistiske
effektivitet. Direktionen har modtaget følgende rapport fra konsulenten:
Leveringsservice
• Leveringstid
• Lagerservicegrad
• Leveringsoverholdelse
• Leveringsfleksibilitet
• Leveringsinformation

4 uger i gennemsnit
80 %
70 %
Kan ikke måles
Forsinket fra leverandørerne

Logistikomkostninger
• Omsætningshastighed
• Transportomkostninger
• Emballage og håndtering
• Administrative omkostninger
• Mangelomkostninger

2,5 på færdigvarelageret
2,0 mill. kr
1,5 mill. kr
15 medarbejdere
20 % tabte kundeordrer
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3. Logistik og SCM kan bidrage til virksomhedens
driftsøkonomi
Som vist i afsnit 2 kan en bedre leveringsservice øge virksomhedens salg. Hvis
virksomheden samtidig kan reducere logistikomkostningerne, vil virksomheden forbedre det økonomiske resultat. Denne sammenhæng kan påvises gennem Dupont-modellen opkaldt efter Donaldson Brown, der var vicepresident
hos General Motors i en periode efter 1. verdenskrig. Han påviste vigtigheden
af at kende sammenhængen mellem de faktorer, der har relation til driftens
økonomiske resultat udtrykt ved afkastningsgraden. I fig. 2.9 er vist de centrale elementer i Dupont-modellen, som er relevante for logistikområdet.
Omsætning
Materialer
Løn

Minus
Variable
omkostninger

Overskud

Minus

I procent af

Kapacitets
omkostninger

Omsætning

Overskudsgrad

Multipliceret
Lager

Omsætning

Debitorer

Divideret med

Likvider

Totale
aktiver

Afkastningsgrad

Aktivernes
omsætnings
hastighed

Kreditorer
Bygninger
Produktionsudstyr

Fig. 2.9 Dupont-modellen viser sammenhængen mellem forskellige logistikelementer og virksomhedens afkastningsgrad.

Virksomhedens afkastningsgrad beregnes ved at multiplicere virksomhedens overskudsgrad med aktivernes omsætningshastighed.
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Logistik kan bidrage til reduktion af aktiverne på følgende måde:
•
•
•

Øge omsætningshastigheden på virksomhedens lagre (se afsnit 2.2.1
side 41)
Reducere bygninger og produktionsudstyr ved en bedre produktions- og
lagerstyring
Outsource produktions- og logistikopgaver.

Box
2.3

Netscan A/S satser på SCM

Virksomheden Netscan A/S er en elektronikvirksomhed, der producerer og sælger
fladskærme af høj kvalitet til privatmarkedet. Virksomheden beskæftiger 800 medarbejdere, og omsætningen er ca. 700 mill. kr. Virksomheden har i de sidste 5 år
været i konstant vækst, men den teknologiske udvikling kræver nye produktforbedringer hvert år. Dette har betydet, at konkurrencen er hård, og salget de sidste to
regnskabsår derfor har været vigende. Dette skyldes også, at Netscans leveringsservice er blevet ringere. Således er leveringstiden steget fra 2 uger til 5 uger. På
grund af mange komponentændringer er der nu mange ukurante varer på lageret,
samtidig med at lageret er steget på de nye varer med ca. 40 %. Direktionen har derfor anmodet de enkelte afdelinger om at komme med forslag til, hvordan situationen
kan forbedres. Afdelingerne har udarbejdet følgende forslag:
• Salgsafdelingen kan forøge salget, hvis leveringstiden kan reduceres med 10 %.
• Produktionen kan reducere den direkte løn med 5 % ved en bedre produktionsstyring.
• Indkøbsafdelingen kan reducere materialeforbruget med 10 % gennem et SCMsamarbejde med udvalgte leverandører.
• Varelagrene kan reduceres med 50 % ved en bedre lagerstyring.
• Logistikchefen kan reducere kapacitetsomkostningerne med 5 % ved færre planlæggere og indkøbere.
• Økonomiafdelingen kan nedbringe debitormassen med 10 % ved en ny rykkerprocedure.
• Finansdirektøren vurderer, at disse tiltag vil forbedre likviditeten i Netscan med
20 %.
Fig. 2.10 viser et uddrag af årsregnskabet i Netscan angivet i mill. kr. for året 2012.

Drift
Omsætning
Materialer
Løn
Kapacitetsomkostninger

Aktiver
700
250
80
30

Bygninger og Produktonsudstyr
Lagerbeholdninger
Debitorer
Likvider

330
240
50
10

Fig. 2.10 Uddrag af årsregnskab i Netscan A/S for 2012.

Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

Netscan A/S satser på SCM
Dupontelementer
			

Nuværende
Fremtidig
situation (mill. kr.) situation (mill. kr.)

Omsætning
700
770
Variable omkostninger
330
331
				
Kapacitetsomkostninger
300
285
Overskud
70
154
Overskudsgrad
10
20
Lagerbeholdninger
240
120
Debitorer
50
45
Likviditet
10
12
Kreditorer
0
0
Bygninger/
produktionsudstyr
330
330
Totale aktiver
630
507
Aktivernes
omsætningshastighed
1,11 gange
1,51 gange
Afkastningsgrad
(afrundet)
11
30

Forslag
10 %
Se
forklaring*
5%

50 %
10 %
20 %

Fig. 2.11 Afkastningsgraden i Netscan A/S ved den nuværende og fremtidige situation.

I fig. 2.11 ovenfor er afkastningsgraden beregnet i Netscan A/S i den nuværende
situation, og hvordan den bliver, hvis de opstillede forslag bliver gennemført.
* Forklaring:
Efter forbedringer: Materialer (250 mill. kr. – 10 %) =
Løn (80 mill. kr. – 5 %)
=
Variable omkostninger		

225 mill. kr.
76 mill. kr.
301 mill. kr.

Da salget stiger 10 %, stiger de variable omkostninger tilsvarende:
301 mill. kr. × 10 % = 30,1 mill. kr.
De totale variable omkostninger i den fremtidige situation bliver derfor:
301 mill. kr. + 30,1 mill. Kr. = 331 mill. kr. (afrundet)
Fig. 2.11 viser, at afkastningsgraden i Netscan ved de opstillede forslag bliver ændret fra 11 til 30, hvilket er en stigning på 173 %. Dupont-modellen viser tydeligt,
at logistik og SCM har en stor effekt på virksomhedens økonomi. Dupont-modellen
viser også, at reduktioner i bygninger og produktionsudstyr gennem outsourcing
ligeledes vil kunne medføre en betydelig effekt på afkastningsgraden. I kapitel 10 om
SCM-koncepter vil outsourcing i forsyningskæden blive beskrevet mere indgående.
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Dupontmodellen illustrerer en anden vigtig sammenhæng, nemlig at den
store effekt opstår, fordi der sker flere samtidige forbedringer på indtægtssiden og aktivsiden. Denne sammenhæng er vist i fig. 2.12.
Overskudsgrad

01
20 % afkastningsgrad
02
15 % afkastningsgrad
10 % afkastningsgrad
A1

A2

Aktivernes omsætningshastighed

Fig. 2.12 Effekt på afkastningsgraden ved samtidig forbedring af overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed.

I fig. 2.12 er vist, at en afkastningsgrad på 10 % opnås ved en kombination
af overskudsgraden O1 og aktivernes omsætningshastighed A1 henholdsvis overskudsgraden O2 og aktivernes omsætningshastighed A2. Hvis overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed forbedres samtidig, vil
afkastningsgraden stige. På denne måde fremkommer tilsvarende kurver
med højere afkastningsgrader som vist i fig. 2.12. Forskellige kombinationer af overskudsgrader og aktivernes omsætningshastighed vil give den
samme afkastningsgrad. Virksomheder må derfor vælge den kombination,
der passer til deres aktuelle situation. Logistik og SCM kan forbedre afkastningsgraden betydeligt i en virksomhed, fordi begreberne satser på at
forbedre den logistiske effektivitet, som netop har en indtægtsside og en
omkostningsside.
Internationalt er det blevet almindeligt at anvende udtrykket EVA ( Economic value added). Dette er et begreb, der benyttes i forhold til aktionærer, og
som viser, i hvilket omfang virksomheden giver et afkast efter skat.
EVA = Overskud efter skat – kapital bundet i virksomheden
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der. På det industrielle marked er det fremstillingsvirksomheder, der køber
ind på råvaremarkedet til at fremstille egne varer. Det kan omhandle varegupper, der spænder vidt som f.eks.: Råvarer, halvfabrikata, komponenter,
maskiner, olie, værktøjer, kontorartikler etc. I fig. 2.13 er vist et forenklet
billede af de forskellige virksomhedstyper og markedstyper.

Råvaremarkedet
Råvare
leverandør

Industrivaremarkedet
Under
leverandør

Færdigvare
leverandør

Producentvaremarkedet

Grossist

Detail

Handelsvirksomheder

Forbruger
Konsumentvaremarkedet

Fig. 2.13 Virksomhedstyper og markedstyper i forsyningskæden.

Forskellige virksomhedstyper kan grupperes i forskellige brancher, eksempelvis
landbrug, elektronik, metal, bygge og anlæg, rederi, fødevarer etc. Det er virksomheder inden for samme branche, der konkurrerer indbyrdes i det såkaldt
horisontale konkurrenceDet vertikale konkurrencesystem
system. Det vertikale kon(SCM)
kurrencesystem går på
Forsyningskæde
tværs af det horisontale
Råvarer
konkurrencesystem, og
her er det forsyningskæHalvfabrikata
der, der konkurrerer mod
forsyningskæder. I fig.
(Logistik)
Den fokale
Færdigvarer
2.14 er vist et eksempel
virksomhed
på, hvorledes logistik og
SCM kan ses i forhold til
Grossister
det horisontale og vertikale konkurrencesystem.
Detaillister

B&O Samsung Phillips

Det horisontale
konkurrencesystem

Fig. 2.14 Det vertikale og horisontale konkurrencesystem.

Logistik fokuserer på
den fokale virksomhed i
det ho
risontale system,
der om
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der. På det industrielle marked er det fremstillingsvirksomheder, der køber
ind på råvaremarkedet til at fremstille egne varer. Det kan omhandle varegupper, der spænder vidt som f.eks.: Råvarer, halvfabrikata, komponenter,
maskiner, olie, værktøjer, kontorartikler etc. I fig. 2.13 er vist et forenklet
billede af de forskellige virksomhedstyper og markedstyper.

Råvaremarkedet
Råvare
leverandør

Industrivaremarkedet
Under
leverandør

Færdigvare
leverandør

Producentvaremarkedet

Grossist

Detail

Handelsvirksomheder

Forbruger
Konsumentvaremarkedet

Fig. 2.13 Virksomhedstyper og markedstyper i forsyningskæden.

Forskellige virksomhedstyper kan grupperes i forskellige brancher, eksempelvis
landbrug, elektronik, metal, bygge og anlæg, rederi, fødevarer etc. Det er virksomheder inden for samme branche, der konkurrerer indbyrdes i det såkaldt
horisontale konkurrenceDet vertikale konkurrencesystem
system. Det vertikale kon(SCM)
kurrencesystem går på
Forsyningskæde
tværs af det horisontale
Råvarer
konkurrencesystem, og
her er det forsyningskæHalvfabrikata
der, der konkurrerer mod
forsyningskæder. I fig.
(Logistik)
Den fokale
Færdigvarer
2.14 er vist et eksempel
virksomhed
på, hvorledes logistik og
SCM kan ses i forhold til
Grossister
det horisontale og vertikale konkurrencesystem.
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B&O Samsung Phillips

Det horisontale
konkurrencesystem

Fig. 2.14 Det vertikale og horisontale konkurrencesystem.
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brancher, hvor virksomheder konkurrerer indbyrdes. SCM fokuserer på det
vertikale konkurrencesystem, der ses som en forsyningskæde, hvor kunder og
leverandører bidrager til konkurrenceevnen i den fokale virksomhed.

4.3 Varetyper
Varetyper kan groft opdeles i forbrugsvarer og investeringsvarer og kan henføres til konsumentvaremarkedet og producentvaremarkedet som vist i fig. 2.15.
Varetype

Konsumentvaremarkedet

Producentvaremarkedet

Forbrugsvarer

Dagligvarer

Råvarer, halvfabrikata, olie etc.

Investeringsvarer

Langvarige forbrugsgoder

Instrumenter, maskiner, etc.

Fig. 2.15 Varetyper på konsument – og producentvaremarkedet.

Forbrugsvarer på konsumentvaremarkedet omfatter således dagligvarer i
form af fødevarer, tøj, sko, rejser etc. Producentvaremarkedet omfatter forbrugsvarer: Råvarer, halvfabrikata, olie, papir, etc. Investeringsvarer på
konsumentvaremarkedet omfatter langvarige forbrugsgoder i form køleskabe, biler, tv, møbler, vaskemaskiner etc. Investeringsvarer på producentvaremarkedet omfatter instrumenter, maskiner, fotokopieringsmaskiner,
mejetærskere etc.

5. Logistik og SCM strategier
Logistik og SCM har til formål at forbedre virksomhedens konkurrenceevne
ved at forbedre den logistiske effektivitet. Den logistiske effektivitet kan
forbedres gennem anvendelse af forskellige strategier, der beskrives i det
følgende.

5.1 Forsyningskæden er en værdikæde
SCM har som beskrevet i kapitel 1 fokus på en forsyningskæde eller et forsyningsnetværk. Det teoretiske grundlag for en forsyningskæde er det velkendte værdikædebegreb opstillet af Michael Porter i 1985. Ifølge Porter
indeholder virksomheder en serie af strategiske aktiviteter, der på den ene
side skaber værdi til kunden og på den anden side giver mulighed for at konkurrere på prisen ved at udføre de samme aktiviteter med færre ressourcer.
Værdiskabende aktiviteter kan opdeles i 2 typer, nemlig primære aktiviteter
og støtteaktiviteter som vist i fig. 2.16.
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Virksomhedens struktur
este
tjen
For

Menneskelige ressourcer
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aktiviteter

Teknologi

			 Markedsføring
Logistik ind
Produktion
Logistik ud		
			 Salg

Service

For

Primære
aktiviteter

tjen
este

Indkøb

Fig. 2.16 Virksomhedens værdikæde.
Kilde: Porter, M.: Competitive Advantage, New York, The Free Press, 1985.

Værdikædeaktiviteterne er orienteret mod virksomhedens materialeflow og
går på tværs af de forskellige funktionsområder i virksomheden. De logistiske værdikædeaktiviteter er beskrevet i kapitel 1 side 18 i relation til indkøbsstyring, lagerstyring, produktionsstyring og distributionsstyring.
Ifølge Porter bør virksomheder analysere de enkelte aktiviteter i værdikæden
og undersøge, hvorvidt de skaber værdi for kunden, eller om de udføres effektivt nok i forhold til konkurrenterne.
I fig. 2.17 er vist et eksempel på en værditilvækstkurve, der omhandler løn
– og materialeomkostninger i den logistiske lead time i en produktionsvirksomhed.
Værditilvækst
Leverandør

Transport

Proces

Proces

Transport Kunde

Materialer + løn

Tid

Logistisk leadtime

Fig. 2.17 Eksempel på en værditilvækstkurve for en produktionsvirksomhed.
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Fig. 2.16 Virksomhedens værdikæde.
Kilde: Porter, M.: Competitive Advantage, New York, The Free Press, 1985.

Værdikædeaktiviteterne er orienteret mod virksomhedens materialeflow og
går på tværs af de forskellige funktionsområder i virksomheden. De logistiske værdikædeaktiviteter er beskrevet i kapitel 1 side 18 i relation til indkøbsstyring, lagerstyring, produktionsstyring og distributionsstyring.
Ifølge Porter bør virksomheder analysere de enkelte aktiviteter i værdikæden
og undersøge, hvorvidt de skaber værdi for kunden, eller om de udføres effektivt nok i forhold til konkurrenterne.
I fig. 2.17 er vist et eksempel på en værditilvækstkurve, der omhandler løn
– og materialeomkostninger i den logistiske lead time i en produktionsvirksomhed.
Værditilvækst
Leverandør

Transport

Proces

Proces

Transport Kunde

Materialer + løn

Tid

Logistisk leadtime

Fig. 2.17 Eksempel på en værditilvækstkurve for en produktionsvirksomhed.
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Hvis der er aktiviteter i værditilvækstanalysen, der kan udføres bedre og
billigere af andre virksomheder, bør det overvejes, om de skal outsources.
Derved fokuserer virksomheden som nævnt i kapitel 1 side 14 på det, der er
dens kernekompetence. Den stigende outsourcing i den vestlige verden har
medvirket til, at værdikæden bliver udvidet til en forsyningskæde.
Ifølge Porter er virksomheden således en del af et større såkaldt værdisystem
(value system). Værdisystemet består af relationer mellem forskellige værdikæder, der leverer til hinanden. Derved bliver en forsyningskæde til en sum
af flere værdikæder. I fig. 2.18 er vist et eksempel på en forsyningskæde som
en serie af værdikæder.

Læder

Såler

Skofabrik

Grossist

Skobutik

Snørrebånd

Fig. 2.18 Eksempel på en forsyningskæde, der består af flere værdikæder med en skofabrik
som den fokale virksomhed.

5.2 Logistikstrategier
Logistik kan således relateres til Porters 2 hovedstrategier: Omkostningsstyring og differentiering.

Omkostningsstyring
Den logistiske strategi vil her være at reducere logistikomkostninger og at
reducere ikkeværdiskabende aktiviteter i logistikprocessen. Dette vil være
relevant for standardiserede produkter, der sælges i et stort volumen, hvilket
kan reducere kostprisen i produktionen og give indkøberen mulighed for at
forhandle lavere indkøbspriser etc.
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Differentiering
Virksomheder må ofte vælge at fokusere på de elementer i den logistiske effektivitet, der direkte medvirker til at “vinde” ordrer på markedet. Der tales
i litteraturen om såkaldte “order winners” og “order qualifiers”

Order winners
Oder winners er faktorer, der direkte medvirker til at sælge produktet. Hvis
kunden lægger mest vægt på prisen må virksomheden f.eks. satse på at opnå
en høj produktivitet.

Order qualifiers
Order qualifiers er faktorer, der er en forudsætning for at være på markedet.
F.eks. er det ikke muligt at sælge aviser uden en pålidelig leveringsoverhol
delse. Nogle virksomheder kan f.eks. ikke sælge produkter uden at være
ISO900 certificeret (se kapitel 12 om Kvalitetsstyring).
Den logistiske strategi kan således bestå i at differentiere virksomhedens
logistiske effektivitet i forhold til forskellige markeder og produkttyper.
I fig. 2.19 er vist et eksempel med to produkter med forskellige produktkarakteristika fra samme producent, med differentieret logistisk effektivitet.
Differentiering af logistisk effektivitet
Modetøj

T-shirt

Produktvariable
Sortiment

Smalt: Få farver, standardstørrelser

Bredt: Mange farver,
specielt design

Designændringer

Sjældent

Hyppige

Pris

Tilbudspriser

Højeste pris

Kvalitet

Standard

Mærkevarer

Salgsvolumen

Jævnt over perioden

Sæsonbetonet

Konkurrenceparameter

Pris

Brand, kvalitet,
leveringstid

Logistikmål

Logistikomkostninger

Leveringsservice

Fig. 2.19 Eksempel på differentieret logistisk effektivitet på to produkttyper.
Kilde: Harrison, A. & Hoek, R.: Logistics Management & Strategy, Financial Times, Prentice
Hall, 2008.
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Fig. 2.19 viser to produkttyper med forskellige karakteristika:
Det ene product (T-shirt) er et såkaldt funktionelt produkt, der har et jævnt
stabilt salg med en længere levetid, men også lavere indtjeningsmargin. Derfor bliver der fokus på at reducere logistikomkostninger. I dette tilfælde kan
det betale sig at investere i et produktionsapparat, hvor der kan produceres
i store produktionsserier af samme vare, hvilket reducerer produktionsomkostningerne.
Det andet produkt (Modetøj) er et såkaldt innovativt produkt, der har en
mere uforudsigelig efterspørgsel og kort levetid, men med en høj indtjeningsmargin. Derfor bliver der fokus på kort leveringstid og fleksible leveringer.
I dette tilfælde bør virksomheden for denne produkttype investere i et produktionsapparat, der er responsiv, hvilket vil sige, at produktionen hurtigt
kan omstilles til andre kundebehov af samme produkttype. Dette vil kræve
en overkapacitet (bufferkapacitet) i virksomhedens produktionsapparat.

5.3 SCM-strategier
Derfor bør forsyningskæder ifølge Marshall Fisher designes således, at funktionelle produkter har effektive forsyningskæder og innovative produkter har
responsive forsyningskæder. Fig. 2.20 viser hvilke karakteristika, der gælder
for effektive henholdsvis responsive forsyningskæder.
Variabler

Effektive forsyningskæder

Responsive forsyningskæder

Primær fokus
Produktion
Lagerstyring
Leveringstid
Leverandørvalg
Designstrategi

Omkostningsstyring
Høj kapacitetsudnyttelse
Høj omsætningshastighed
Baseret på lagerservicegrad
Lav pris
Specialisering

Hurtig reaktionstid
Buffer kapacitet
Sikkerhedslager
Reducer lead time
Leveringsservice, kvalitet
Fleksibilitet

Fig. 2.20 Design af forsyningskæder.
Kilde: Baseret på Fisher, M.: What is the Right Supply Chain for Your Product? Harvard
Business Review, 1997.

Responsive forsyningskæder har således kunden i fokus, hvor effektive forsyningskæder overvejende har fokus på produktivitet.
Virksomheder bør vurdere hvilke produkter, der er funktionelle og hvilke
der er innovative og således sikre, at der er et match mellem produkttype og
forsyningskæde som vist i fig. 2.21 på næste side.
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Funktionelle produkter

Innovative produkter

Effektiv
forsyningskæde

Match

Mismatch

Responsiv
forsyningskæde

Mismatch

Match

Fig. 2.21 Valg af SCM strategi.

Det fremgår af fig. 2.21, at funktionelle produkter matcher en effektiv forsyningskæde, der som nævnt ovenfor vil forøge virksomhedens overskud gennem reduktion af omkostninger, medens omvendt innovative produkter skaber
størst overskud ved at virksomheden investerer i et produktionsapparat, der er
agil, og således hurtigt kan reagere på ændringer i markedet. Ifølge Marshall
Fisher satser mange virksomheder på at investere i en effektiv forsyningskæde
for innovative produkter, men risikerer dermed at miste ordrer, der har en høj
overskudsgrad, på grund af en ufleksibel forsyningskæde og samtidig opbygge
for store lagre af forkerte varer som følge af et svingende og usikkert salgsvolumen. I denne bog vil vi beskrive og diskutere, hvordan virksomheder internt i
distribution, produktion og indkøb samt eksternt i relation til forskellige aktører i forsyningskæden kan vælge de rigtige strategier og værktøjer i forhold til
de mål, der er formuleret i virksomhedens strategiske planlægning.

Diskussionsspørgsmål
1. Hvad er logistisk effektivitet i et supermarked, i en trævarehandel, og hos en mobilproducent?
2. Hvad er logistisk lead time og hvad betyder det for den logistiske
effektivitet?
3. Hvorfor må virksomheder lagerføre?
4. Hvad er leveringsfleksibilitet?
5. Hvordan kan logistik forbedre virksomhedens økonomi?
6. Hvad betyder logistik og SCM i den horisontale og vertikale konkurrence?
7. Hvilken sammenhæng er der mellem værdikæde og forsyningskæde?
8. Hvilken logistisk strategi vil du anvende hos en mælkeproducent,
henholdsvis en producent af mobiltelefoner og hvorfor?
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