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Fig. 1.1 Logistik varetager en interfunktionel koordinering i virksomheden.

Eksempelvis er det vigtigt, at salgsafdelingen koordinerer salgsplanerne med 
produktionsafdelingen, ellers vil produktionen fremstille varer i et antal, der 
ikke matcher de aktuelle kundebehov. Ligeledes er det vigtigt, at produktionen 
koordinerer produktionsplanerne med indkøbsafdelingen, ellers vil indkøbsaf-
delingen indkøbe varer, der ikke matcher de aktuelle produktionsbehov.   

Denne koordinering benævnes i litteraturen for “sales and operations plan-
ning” eller SOP-processen og indgår som en særlig form for overordnet så-
kaldt aggregeret planlægning, der har til formål at samstemme salg og pro-
duktion til en fælles plan, der udarbejdes og koordineres af virksomhedens 
topledelse. SOP-processen beskrives i kapitel 6 om produktionsstyring, hvor 
den også på dansk benævnes helhedsplanlægning. 

En synergieffekt baserer sig på den grundlæggende tanke, at alt hæn-
ger sammen, således at helheden er mere end summen af enkeltdelene. 
Dette betyder, at de 3 funktioner: indkøb, produktion og salg skal sam-
arbejde frem for at suboptimere ved at arbejde uafhængigt af hinanden.  
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og kunden vil vente udskrives en restordre. Hvis varen skal fremstilles først, 
udskriver salgsafdelingen en ordre til produktionsafdelingen. Produktions-
afdelingen melder en leveringstid til salgsafdelingen og udskriver en pro-
duktionsordre, plukker råvarer og komponenter, fremstiller færdigvaren i et 
antal, der kan være højere end det, kunden har efterspurgt, idet produktions-
afdelingen beregner det antal enheder, det er mest optimalt at producere. En 
såkaldt økonomisk ordrestørrelse.   

Hvis der mangler råvarer eller andre komponenter, kan produktionsafde-
lingen ikke sætte ordren i gang og må udskrive en ordre til indkøbsafdelin-
gen. Indkøbsafdelingen melder en leveringstid til produktionsafdelingen og 
udskriver en indkøbsordre til den relevante leverandør. Indkøbsafdelingen 
beregner, hvilket antal det er mest optimalt at købe – en såkaldt økonomisk 
indkøbsordrestørrelse. Leverandøren sender en ordrebekræftelse til indkøbs-
afdelingen og sender varerne til virksomhedens varemodtagelse. 

I varemodtagelsen gennemføres en kvalitetskontrol, hvorefter varerne lægges 
på lager og er klar til udlevering til produktionsafdelingen. Hvis der opstår 
kassationer i kvalitetskontrollen, skal varerne retur, og processen forsin-
kes. Hvis varerne godkendes, meldes dette til indkøbsafdelingen, der melder 
videre til produktionsafdelingen. Produktionsafdelingen starter produktio-
nen af færdigvaren og melder til salgsafdelingen, når ordren er afsluttet og 
lagt på færdigvarelager. Salgsafdelingen kan nu melde videre til kunden, at 
varen er klar til udlevering.    

I fig. 1.2 er vist, hvorledes logistikprocessen styres i et samspil mellem di-
stributionsstyringen, produktionsstyringen og indkøbsstyringen samt med et 
input fra leverandør og output til kunden. 

Fig. 1.2 Logistikprocessen er en forretningsproces.
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Som det fremgår af dette eksempel, er der mange muligheder for, at logi-
stikprocessen kan forsinkes, eller der kan opstå fejl i kommunikationen af 
de forskellige informationer fra de forskellige aktører i processen. Målet er 
således at effektivisere denne proces med henblik på at skabe værdi for kun-
den gennem forskellige logistiske koordineringsmekanismer. Dette vil blive 
beskrevet i kapitel 9 om Organisering af logistik. 

Virksomheder indgår som tidligere nævnt ofte i forsyningskæder, der konkur-
rerer med andre forsyningskæder, hvilket betyder, at logistikopgaven udvides 
fra et virksomhedsperspektiv til at omfatte flere virksomheder i en såkaldt 
forsyningskæde. Denne opgave har fået navnet Supply Chain Management, 
eller forkortet til SCM, og vil her blive defineret på følgende måde4:  

Denne definition beskriver, hvordan logistikopgaven udvides fra en inter-
funktionel koordinering internt i virksomheden til en interorganisatorisk ko-
ordinering af logistikaktiviteter på tværs af virksomheder. Opgaven udvides 
til et forsyningskædeniveau. Desuden fremhæver den, at opgaven udføres 
gennem ledelse af relationer, samt at det ikke kun handler om at øge over-
skuddet i virksomheden (som beskrevet i definition på logistikbegrebet), men 
målet er, at opnå vedvarende konkurrencefordele. I fig. 1.3 er vist et eksempel 
på en forsyningskæde.

Fig. 1.3 Et eksempel på en forsyningskæde i dagligvarebranchen.

4 Hanfield, R.B. & Nichols, E.L.: Introduction to Supply Chain Management, Prentice 
Hall, New York, 1999. 

4. Supply Chain Management (SCM)

SCM omfatter de aktiviteter, der styrer materiale- og informationsflo-
wet fra råvareudvinding til slutkunden i forsyningskæden ved at inte-
grere disse aktiviteter gennem ledelse af relationer på tværs af virksom-
heder med henblik på at opnå vedvarende konkurrencefordele.
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Fig. 1.4 Princippet i Forrestereffekten.

Det største argument for SCM er således at reducere Forrestereffekten til 
et minimum ved, at samtlige virksomheder i kæden deler informationer om 
kundebehov og disponerer på samme grundlag. Effektiv anvendelse af infor-
mationsteknologi kan give samtlige virksomheder i kæden et realtidsbillede 
af det virkelige behov og derved skabe en integreret forsyningskæde. Dette 
er illustreret i fig. 1.5. 

Fig. 1.5 Den integrerede forsyningskæde.

Målet med SCM er således at designe en forsyningskæde, der er responsiv 
(agil) og integreret, således at forsyningskæden i princippet fungerer som 
en virksomhed, der indeholder de 3 funktioner: Indkøb (source), Produktion 
(make) og Salg (distribute), hvilket forudsætter relationsledelse i kæden som 
nævnt i definitionen på SCM side 21.

Forrestereffekten
Ordrestørrelse Ordrestørrelse Ordrestørrelse Ordrestørrelse

Tid Tid Tid Tid

Materialeflow

Informationsflow

For- 
brugerDetaillisterGrossisterProducenterLeverandører

Integreret forsyningskæde

 Natur Leverandører Producenter Grossister Detaillister Forbruger

Levering af behov

Kundebehov

Logistik-2.udgave.indd   23 28/11/12   14.00



23

Logistik og Supply Chain Management    1

Fig. 1.4 Princippet i Forrestereffekten.

Det største argument for SCM er således at reducere Forrestereffekten til 
et minimum ved, at samtlige virksomheder i kæden deler informationer om 
kundebehov og disponerer på samme grundlag. Effektiv anvendelse af infor-
mationsteknologi kan give samtlige virksomheder i kæden et realtidsbillede 
af det virkelige behov og derved skabe en integreret forsyningskæde. Dette 
er illustreret i fig. 1.5. 

Fig. 1.5 Den integrerede forsyningskæde.

Målet med SCM er således at designe en forsyningskæde, der er responsiv 
(agil) og integreret, således at forsyningskæden i princippet fungerer som 
en virksomhed, der indeholder de 3 funktioner: Indkøb (source), Produktion 
(make) og Salg (distribute), hvilket forudsætter relationsledelse i kæden som 
nævnt i definitionen på SCM side 21.

Forrestereffekten
Ordrestørrelse Ordrestørrelse Ordrestørrelse Ordrestørrelse

Tid Tid Tid Tid

Materialeflow

Informationsflow

For- 
brugerDetaillisterGrossisterProducenterLeverandører

Integreret forsyningskæde

 Natur Leverandører Producenter Grossister Detaillister Forbruger

Levering af behov

Kundebehov

Logistik-2.udgave.indd   23 28/11/12   14.00



25

Logistik og Supply Chain Management    1

Kædeniveau
Et kædeniveau omfatter mindst 3 led i en kæde af virksomheder, der skal 
analyseres. SCM fungerer således på dette niveau, og det kan naturligvis 
omfatte flere end 3 led. Det er her nye tværgående styringskoncepter imple-
menteres. Kendt under navne som Vendor Managed Inventory (VMI), Ef-
ficient Consumer Response (ECR), Collaborative Planning Forecas ting and 
Replenishment (CPFR). Især dagligvarebranchen i USA (Walmart) og Eng-
land (Tesco) er kendt for at arbejde med sådanne koncepter. 

Forsyningsnetværk 
SCM er blevet defineret lineært, men virksomheder indgår normalt i flere 
kæder samtidig og har et stort netværk af forskellige typer leverandører, 
kunder, konsulentvirksomheder, videncentre, TPL-virksomheder etc. Ek-
sempelvis leverer leverandører af rugbrød og mælk til flere kæder i daglig-
varebranchen, leverandører af komponenter i automobilbranchen leverer til 
flere forskellige bilproducenter etc. En virksomhed kan også konkurrere med 
en af sine leverandører. Eksempelvis bliver de fleste komponenter i et B&O-
tv leveret af Philips. SCM kan således beskrives som et forsyningsnetværk 
(supply chain network er den engelske betegnelse) som vist i fig. 1.6.

Fig. 1.6 SCM omfatter et forsyningsnetværk.
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Mål, strategier, aktiviteter og værktøjer til Logistik og Supply Chain Manage-
ment foregår på 3 styringsniveauer som vist i fig. 1.7.

Fig. 1.7 Det strategiske, taktiske og operative styringsniveau.

Fig. 1.7 viser 3 styringsniveauer med forskellig tidshorisont og detaljerings-
grad: 

•	 Det strategiske styringsniveau
•	 Det taktiske styringsniveau
•	 Det operative styringsniveau

Det strategiske styringsniveau 
På det strategiske styringsniveau gennemføres beslutninger, der har en tids-
horisont fra 2-10 år. Disse beslutninger er baserede på en usikker viden om 
fremtiden, og informationerne er ikke særlig detaljerede og såkaldt kvalitative, 
dvs. at de ikke indeholder mange kvantitative data i form af konkrete tal og 
beregninger. Derfor er beslutninger på det strategiske niveau ofte risikable, 
fordi de kan være irreversible, dvs. vanskelige eller umulige at ændre. På dette 
niveau vil beslutningerne vedrøre hele forsyningskæden eller netværket. Dette 
kan vedrøre outsourcing af produktion og distribution, udvikling af nye pro-
dukter, opkøb af virksomheder, ny produktionsteknologi, strategiske partner-
skaber, implementering af it-systemer i forsyningskæden etc. 
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