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 The use of external consultants 
- Trust and value

Executive summary  

The use of external consultants is widely used in business today and company managers use 

consultants for many purposes. Consultants, adding a temporary resource to the organisation, 

enable the organisation to solve a defined problem and thereby add value. When asked about 

consultants, the reply of many managers is: Consultants – can they be trusted? This thesis 

uses the Danish media company – Berlingske Media as a case study from which the formula-

tion of the problem arises:    

 How does the use of consultants adds value, and how does trust play a part in the case 

study of Berlingske Media og the consultancy Valcon? 

This master thesis examines the use of external consultants within inter-organisational col-

laboration in the supply chain and concentrates on the relationship between the consultants 

and the organisation when examining the procurement project. The focus is on the implication 

of trust in the inter-personal relation and the value of using consultants in the context of sup-

ply chain management. 

 

The thesis applies the theory on processes when using consultants, supply chain management 

on partnership and trust from both a network and transactions cost approach and furthermore 

the sociological (emotional) approach to trust. These theoretical components are combined 

into a trimmed framework and a usable model for examining the implications of trust and the 

perceived value within a procurement project with external consultants.  

The examination reveals that trust (or more precisely the lack of trust) indeed influences the 

project. There seems to be correlation between the lack of trust and less expected value from 

the procurement project.    

 

The use of consultants fulfils the need by solving the task and adds economical value to the 

organisation in the short perspective. The consultant can be perceived as a “go-between” the 

organisation and the supplier, thereby affecting the important direct personal relationship and 

the information sharing between the organisation and the supplier. The use of external con-

sultants needs to be embedded in the organisation, so that maximum value can be achieved 

from the procurement project, both in the short and the long perspective. 
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1. Introduktion 

I det følgende kapitel beskrives de overordnede overvejelser og problemstillinger for denne 

afhandling, dernæst selve problemstillingen og problemformulering, afgrænsning og afhand-

lingens opbygning.   

1.1 Indledning 

Du er virksomhedsleder og skal have udført en ekstra opgave af større karakter, hvor ressour-

cerne måske ikke er til stede internt i virksomheden. Ressourcerne kan være i form af forskel-

lige elementer som tid, knowhow eller medarbejdere – hvilke løsningsmuligheder har du? 

Spørgsmålet og opgavens ressourceproblemstilling er velkendt for mange virksomhedsledere.  

 

Virksomhedsledere ser i stadig større grad en løsningsmulighed i at benytte konsulentressour-

cer til assistance med udførelse af opgaver og hvor fastansættelse af nye medarbejdere ek-

sempelvis ikke er muligt, hvilket afspejles af den stadig større omsætning i management kon-

sulentbranchen1. At konsulentressourcen bliver løsningen, er der mange årsager til, idet ”kon-

sulenter med fordel kan inddrages, når der umiddelbart ikke foreligger en løsning på det aktu-

elle problem, eller når der er tale om opgavetyper, som ikke er en del af den daglige ledelses-

portefølje” (Poulfelt, 2002, s. 3). Samtidig med en voksende omsætning i konsulentbranchen, 

er der også sket en differentiering af konsulenternes ekspertisefelt, hvor den enkelte konsu-

lentvirksomhed og især internationale konsulentvirksomheder i stadig større grad udbyder eg-

ne specialiserede guider, strategier og koncepter indenfor eget fagområde. Den større brug af 

konsulentressourcer har også betydet en større teoretisk tilgang til genstandsfeltet ”brugen af 

konsulenter”, hvor forskning foregår i såvel det etablerede forskningsmiljø (universiteter, 

handelsskoler mv.), som i konsulentbranchen selv. Konsulentbranchen producerer og udgiver 

i stort omfang egne resultater og koncepter, der bidrager til en bredere og dybere forståelse af 

eget fagområde. Dertil kommer den mere generelle tilgang til brugen af konsulentressourcer, 

hvor det bidrager til at få det bedste ud af samarbejdet (Poulfelt, 2002; Poulfelt et al., 1999; 

Wilson, 1996; dmr.nu – bilag 1). 

 

                                                 
1 http://dmr.nu/log/dmr403/library/Bilag%203_DMR-statistik%202007.pdf , den 24. Juni 2009 
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Du skal nu tage den endelige beslutning om, hvilken konsulentressource du skal vælge til op-

gaven. Valget står mellem ganske få og vil ofte have karakter af en jobsamtale, hvor det afgø-

rende er konsulentressourcens kompetencer og ”kemien” imellem parterne.  

Du skal nu tage den endelige beslutning om, hvilken konsulentressource du skal vælge til op-

gaven. Valget står mellem ganske få og vil ofte have karakter af en jobsamtale, hvor det afgø-

rende er konsulentressourcens kompetencer og ”kemien” imellem parterne.  

  

Med udbredelsen af de fagspecifikke konsulenter kan valget af konsulentressource indsnævres 

til en mindre mulig egnet gruppe, da opgavens problemstilling vil ligge indenfor denne grup-

pes af konsulenters fagområde. Den endelige udvælgelse af konsulentressourcen beror på 

mange forskellige faktorer som eksempelvis aflønningen af konsulentressourcen, kompleksi-

teten af opgaven set i forhold til konsulentressourcens erfaringsniveau, konsulentens model 

hvormed virksomhedslederen og dermed virksomheden opnår ”value for money”, samt troen 

på og tilliden til at den valgte konsulentressource er den rigtige løsning. Det er også i konsu-

lentens interessere, at der skabes værdi for kunden, hvilket eksemplificeres i tilbud fra konsu-

lenten, der skal sælge netop sin ressource og derfor lægger vægt på dette i tilbuddet til virk-

somhedslederen. Grundlæggende er der dog også en indlejret interessekonflikt, idet både 

virksomhedslederen og konsulentressourcen er uafhængige profitmaksimerende organisatio-

ner eller personer, hvorfor virksomhedslederen ønsker at maksimere forholdet ind-

sats/honorar, mens konsulentressourcen ønsker forholdet minimeret. Yderligere kan der være 

om en problematik omkring tidsperspektivet, idet virksomheder fokuserer på det langsigtede 

perspektiv, men også ønsker kortsigtede løsninger, mens konsulentressourcen selv primært ser 

på det kortsigtede i forhold til egen virke hos virksomheden jf. argumentet om profitmaksime-

rende organisationer. 

Med udbredelsen af de fagspecifikke konsulenter kan valget af konsulentressource indsnævres 

til en mindre mulig egnet gruppe, da opgavens problemstilling vil ligge indenfor denne grup-

pes af konsulenters fagområde. Den endelige udvælgelse af konsulentressourcen beror på 

mange forskellige faktorer som eksempelvis aflønningen af konsulentressourcen, kompleksi-

teten af opgaven set i forhold til konsulentressourcens erfaringsniveau, konsulentens model 

hvormed virksomhedslederen og dermed virksomheden opnår ”value for money”, samt troen 

på og tilliden til at den valgte konsulentressource er den rigtige løsning. Det er også i konsu-

lentens interessere, at der skabes værdi for kunden, hvilket eksemplificeres i tilbud fra konsu-

lenten, der skal sælge netop sin ressource og derfor lægger vægt på dette i tilbuddet til virk-

somhedslederen. Grundlæggende er der dog også en indlejret interessekonflikt, idet både 

virksomhedslederen og konsulentressourcen er uafhængige profitmaksimerende organisatio-

ner eller personer, hvorfor virksomhedslederen ønsker at maksimere forholdet ind-

sats/honorar, mens konsulentressourcen ønsker forholdet minimeret. Yderligere kan der være 

om en problematik omkring tidsperspektivet, idet virksomheder fokuserer på det langsigtede 

perspektiv, men også ønsker kortsigtede løsninger, mens konsulentressourcen selv primært ser 

på det kortsigtede i forhold til egen virke hos virksomheden jf. argumentet om profitmaksime-

rende organisationer. 

  

Du har nu, som virksomhedsleder, valgt konsulentressourcen og du må på bedst mulig måde 

sikre dig det allervigtigste: At anvendelsen af den eksterne ressource udmøntes i det ønskede 

resultat og værdi. Altså er forudsætningerne for et vellykket konsulentforløb tilstede og hvor-

dan sikrer du dig det? 

Du har nu, som virksomhedsleder, valgt konsulentressourcen og du må på bedst mulig måde 

sikre dig det allervigtigste: At anvendelsen af den eksterne ressource udmøntes i det ønskede 

resultat og værdi. Altså er forudsætningerne for et vellykket konsulentforløb tilstede og hvor-

dan sikrer du dig det? 

  

Igen er problemfeltet genkendeligt for de fleste virksomhedsledere og er en del af motivet for 

brugen af konsulentressourcer. Det enkle og åbenlyse svar er, at finde den bedste konsulent-

ressource og opstille fælles mål med en understøttende proces, således at alle implicerede 

kender målet og når det. Løsningen er dog ikke så lige til, da hele processen omkring brugen 

af konsulentressourcer har flere usikkerhedsmomenter. Virksomhedsledere søger at minimere 

usikkerheder ved netop at finde den rette konsulentressource med det rette ekspertisefelt 

(Poulfelt og Brask, 1989, s. 50), og når ”kunsulentanvendelse i bund og grund er basseret på 

Igen er problemfeltet genkendeligt for de fleste virksomhedsledere og er en del af motivet for 

brugen af konsulentressourcer. Det enkle og åbenlyse svar er, at finde den bedste konsulent-

ressource og opstille fælles mål med en understøttende proces, således at alle implicerede 

kender målet og når det. Løsningen er dog ikke så lige til, da hele processen omkring brugen 

af konsulentressourcer har flere usikkerhedsmomenter. Virksomhedsledere søger at minimere 

usikkerheder ved netop at finde den rette konsulentressource med det rette ekspertisefelt 

(Poulfelt og Brask, 1989, s. 50), og når ”kunsulentanvendelse i bund og grund er basseret på 
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tillid, bør dette princip være grundstenen i ethvert samarbejde. Men det hverken kan eller skal 

forhindre, at der søges udspændt et vist sikkerhedsnet.” (Poulfelt et al., 1999, s. 94). Det til 

trods for, at udsagnet ”consultants – can they be trusted?” ofte høres fra personer2 der har 

gjort brug af konsulentressourcer. Derfor bliver netop tilliden i relationen er et nøglebegreb 

afhandlingen ser nærmere på.  

1.2 Problemstillingen 

Konsulentressourcer bliver brugt i et stadig større omfang og konsulentbranchen er fortsat en 

branche i udvikling. Fremtidens virksomhedsledere vil derfor med al sandsynlighed have kon-

takt til konsulentbranchen, ved enten at være den opgavestillende part eller være den udføren-

de part, og ved selv at have været i branchen. Ofte ses virksomhedsledere skifte mellem job i 

konsulentbranchen og i virksomheder, hvortil kompetencefeltet er tilknyttet. Erfaringer med 

brugen af konsulenter vil dermed med stor sandsynlighed være til stede i mange virksomhe-

der.  

Virksomhederne råder ofte selv over ressourcer, der kan sidestilles med eksterne konsulent-

ressourcer. Spørgsmålet er derfor, om disse ressourcers erfaringer og kompetencefelt kan ud-

nyttes i selve virksomheden eller de kan bidrage til en bedre udnyttelse af konsulentressour-

cer.  

”Effekten af en konsulents indsats er derfor ikke alene et spørgsmål om konsulentens videns-

base, men i høj grad et spørgsmål om, hvordan organisationen er i stand til at udvikle og ef-

fektuere et konstruktivt samspil med konsulenten” (Poulfelt, 2002, s. 6). 

Målet med brugen af konsulentressourcen er at løse en problemstilling, opgave eller lignende, 

hvorfor alle parter skal have samme forventninger og mål med processen. Spørgsmålet er her 

om processerne i forbindelse med brugen af konsulentressourcer tager dette, og samtidig sik-

rer at den fornødne åbenhed er til stede parterne imellem. 

 

Gennem de seneste par år har jeg haft lejlighed til at være en del af forskellige indkøbsprojek-

ter med tilkoblede konsulentressourcer hos Berlingske Media3 (Berlingske). Det har givet mig 

adgang til, både i detaljeret form og helt overordnet, at følge processerne omkring samarbejde 

med forskellige konsulentressourcer på nærmeste hold, og det har naturligt nok skabt en inte-

resse for, hvorledes man få det bedste resultat ud af samarbejdet med eksterne konsulentres-

                                                 
2 Udtagelsen er af afhandlingens forfatter ofte hørt, når afhandlingens emne er fortalt til anden person i forbindelse 
med udarbejdelsen (inkl. Berlingske ledere og medarbejdere, CBS undervisere og medstuderende mf.) 
3 www.berlingskemedia.dk, www.mecom.co.uk 

 Copenhagen Business School, Cand. Merc. SCM kandidatafhandling Side 4 af 80 
   



   Kapitel 1 – Introduktion

sourcer. I den forbindelse har det specielt været interessant at erfare, hvordan relationen imel-

lem Berlingske projektdeltagere og konsulentressourcerne har haft indflydelse på samarbejdet 

og udfaldet af det samlede projektet. 

sourcer. I den forbindelse har det specielt været interessant at erfare, hvordan relationen imel-

lem Berlingske projektdeltagere og konsulentressourcerne har haft indflydelse på samarbejdet 

og udfaldet af det samlede projektet. 

Det interessante er om grundlaget for interorganisatoriske samarbejder i forsyningskæden, fra 

supply chain management litteraturen, kan finde anvendelse i forhold til eksterne konsulent-

ressourcer, og hvilke implikationer relationen til konsulentressourcen har på processen for 

konsulentprojekter, herunder indkøbsprojekter. Konsulentressourcen er derfor sat i kontekst 

til øvrige partere i supply chain management, hvilket er afbilledet i nedenstående (Figur 1).  

Det interessante er om grundlaget for interorganisatoriske samarbejder i forsyningskæden, fra 

supply chain management litteraturen, kan finde anvendelse i forhold til eksterne konsulent-

ressourcer, og hvilke implikationer relationen til konsulentressourcen har på processen for 

konsulentprojekter, herunder indkøbsprojekter. Konsulentressourcen er derfor sat i kontekst 

til øvrige partere i supply chain management, hvilket er afbilledet i nedenstående (Figur 1).  

Figur 1 – Indkøbskonsulenter i Supply Chain Figur 1 – Indkøbskonsulenter i Supply Chain 

Consultant Third Party 
Logistic Supplier

Ultimate 
Supplier Supplier Organization Costomer Ultimate 

Customer

Financial 
Provider

Market 
Researh Firm

Kilde: Egen tilvirkning ud fra Mentzer et al., 2001, s.5, Lambert, 2000, s.77 og Cousins, 2002, s.78

Procurement / Relationship Management

 

1.3 Problemformulering 

Berlingske entrerede med konsulentvirksomheden Valcon4 i foråret 2009, for få gennemført et 

indkøbsprojekt, hvis formål var at få indkøbsbesparelser gennem genforhandling af konditio-

ner hos udvalgte leverandører. Denne afhandling tager dermed udgangspunkt i indkøbsprojek-

tet mellem Berlingske og Valcon, og vil besvare nedenstående problemstilling gennem en 

analyse og diskussion af casen om konsulentprojektet. Det er afhandlings ambition at konkre-

tisere, hvordan anvendelsen af konsulentressourcer skaber værdi, samt om de deltagende per-

soner i Berlingske og Valcon i konsulentprojektet har samme interesser i forhold til projektets 

formål, herunder hvordan tillid influerer. Det leder frem til følgende problemformulering:         

 

 Hvordan giver brugen af konsulenter værdi, og hvordan spiller tillid en rolle ved casen 

Berlingske Media og Valcon?  

 

 

 

                                                 
4 www.valcon.dk 
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Til at understøtte hovedspørgsmålet, er der følgende underliggende spørgsmål:    Til at understøtte hovedspørgsmålet, er der følgende underliggende spørgsmål:    

 Hvor og hvorfor opstår der tillid (eller mistillid) mellem Berlingske (den fokale virk-

somhed) og Valcon (konsulentressourcen)? 

 Hvor og hvorfor opstår der tillid (eller mistillid) mellem Berlingske (den fokale virk-

somhed) og Valcon (konsulentressourcen)? 

 Hvordan påvirker de naturlige forskellige interesser – konflikter indkøbsprojektet?  Hvordan påvirker de naturlige forskellige interesser – konflikter indkøbsprojektet? 

 Opnår Berlingske det forventede resultat – er der overensstemmelse mellem forvent-

ninger og udfaldet af samarbejdet? 

 Opnår Berlingske det forventede resultat – er der overensstemmelse mellem forvent-

ninger og udfaldet af samarbejdet? 

1.4 Afgrænsning 1.4 Afgrænsning 

Eftersom problemstillingen eksisterer i casen er betragtningerne i afhandlingen koncentreret 

omkring indkøbsprojektet mellem Berlingske og Valcon, hvorfor der ikke er set på andre kon-

sulentopgaver i Berlingske og ej heller andre projekter i Valcon regi. Endvidere er projektet 

forankret og har fokus på relationerne mellem projekt- og styregruppemedlemmer i henholds-

vis Berlingske og Valcon, hvorfor andre relationer mellem Valcon konsulenterne og Berling-

ske medarbejdere kun betragtes ud fra deres samspil med projekt- og styregruppemedlem-

merne. Andre interne som eksterne interessenter, der har relation til projektet, betragtes kun i 

det omfang de bidrager til empiriske eller teoretiske afklaringer. Andre øvrige samfunds-, 

omgivelses- og virksomhedsmæssige, faktorer medtages kun i det omfang de ligeledes bidra-

ger til præcisering af problematikken. Der ses endvidere bort fra lovgivningsmæssige og ma-

kroøkonomiske påvirkninger af relationerne. 

Eftersom problemstillingen eksisterer i casen er betragtningerne i afhandlingen koncentreret 

omkring indkøbsprojektet mellem Berlingske og Valcon, hvorfor der ikke er set på andre kon-

sulentopgaver i Berlingske og ej heller andre projekter i Valcon regi. Endvidere er projektet 

forankret og har fokus på relationerne mellem projekt- og styregruppemedlemmer i henholds-

vis Berlingske og Valcon, hvorfor andre relationer mellem Valcon konsulenterne og Berling-

ske medarbejdere kun betragtes ud fra deres samspil med projekt- og styregruppemedlem-

merne. Andre interne som eksterne interessenter, der har relation til projektet, betragtes kun i 

det omfang de bidrager til empiriske eller teoretiske afklaringer. Andre øvrige samfunds-, 

omgivelses- og virksomhedsmæssige, faktorer medtages kun i det omfang de ligeledes bidra-

ger til præcisering af problematikken. Der ses endvidere bort fra lovgivningsmæssige og ma-

kroøkonomiske påvirkninger af relationerne. 

  

Der er som metode anvendt en opbygning omkring Kvale (Kvale, 2009) og Yin (Yin, 2003), 

der understøtter casestudiet. Der er metodisk, i forhold til casestudiet, valgt en fremgangsmå-

de, hvor undersøger bestræber den mindst mulige ændring af forløbet af casen ud fra de givne 

omstændigheder for undersøger (se afsnit 2.3). Undersøgers eventuelle påvirkning af gen-

standsfeltet medtages derfor ikke i analysen (kapitel 5).   

Der er som metode anvendt en opbygning omkring Kvale (Kvale, 2009) og Yin (Yin, 2003), 

der understøtter casestudiet. Der er metodisk, i forhold til casestudiet, valgt en fremgangsmå-

de, hvor undersøger bestræber den mindst mulige ændring af forløbet af casen ud fra de givne 

omstændigheder for undersøger (se afsnit 2.3). Undersøgers eventuelle påvirkning af gen-

standsfeltet medtages derfor ikke i analysen (kapitel 5).   

  

I forhold til selve teorirammen tages der udgangspunkt i den virksomhedsorganisatoriske lit-

teratur med anvendelse af netværks- og transaktionsomkostningsteorierne fra supply chain 

management. De to perspektiver bliver dermed reference og afgrænsning af selve teoriram-

men. Med inddragelse af supply chain management litteraturen sikres et fokus på de samar-

bejdselementer, herunder specielt tillid, hvormed virksomhederne kan opnå konkurrencefor-

dele og større værdi. Ved gennemgangen af teorielementerne anvendes samarbejdslitteratu-

I forhold til selve teorirammen tages der udgangspunkt i den virksomhedsorganisatoriske lit-

teratur med anvendelse af netværks- og transaktionsomkostningsteorierne fra supply chain 

management. De to perspektiver bliver dermed reference og afgrænsning af selve teoriram-

men. Med inddragelse af supply chain management litteraturen sikres et fokus på de samar-

bejdselementer, herunder specielt tillid, hvormed virksomhederne kan opnå konkurrencefor-

dele og større værdi. Ved gennemgangen af teorielementerne anvendes samarbejdslitteratu-
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rens sociologiske teoretiske tilgange, for at uddybe netværks- og transaktionsomkostningsteo-

rierne til undersøgelsesfeltet. Fra litteraturen om konsulentressourcer anvender afhandlingen 

de centrale elementer, der understøtter samarbejdet mellem virksomheden og konsulentres-

sourcen. 

 

Ved tilgangen og fremstillingen af konsulentprocessen er perspektivet valgt ud fra den fokale 

virksomhed og ikke fra konsulentressourcens synsvinkel, idet det er afhandlingens fokus. Der 

er i selve konsulentprocessen et fokus på den praktiske del af brugen af konsulentressourcer, 

altså når beslutningen om brugen, og samarbejdet skal påbegyndes, hvorfor en vinkel ud fra 

en make-and-buy beslutning fravælges. Der ses herunder ikke på selve udfærdigelsen af kon-

trakten mellem den fokale manager/organisation og konsulentressourcen, herunder ikke på 

honoreringsmodellens implikationer.5  

 

En nærmere gennemgang og præcisering af de teoretiske valg henvises til kapitel 3, og meto-

den (casestudiet) til kapitel 2.   

1.5 Projektets opbygning 

Med udgangspunkt i afhandlingens problem formulering og metode gives der i dette afsnit et 

overblik over afhandlingens struktur.  

 

Afhandlingen er opdelt i seks kapitler med underliggende afsnit, hvor der fra kapitel et indle-

des med de overordnede tanker omkring anvendelsen af konsulentressourcer. Det sættes i 

kontekst til supply chain management litteraturen om interorganisatorisk samarbejde, og kon-

kretiseres i casestudie om Berlingske indkøbsprojekt, der samles i problemformuleringen.  

Med valget af casestudie er forskellige metodiske overvejelser nødvendige, og disse er samlet 

i kapitel to. Det er også i dette kapitel at undersøgers rolle i forhold til det undersøgte gen-

standsfelt bliver præciseret, idet dette har betydningen for sammenhængen mellem casen og 

teorirammen.  

I kapitel tre bliver teorirammen præsenteret, hvor der med fokus på selve konsulentprocessen, 

partnerskaber i supply chain litteraturen og den sociologiske tilgang til begrebet tillid skabes 

                                                 
5 Hansen, P.M. & Jarmann, J. 2004, Anbefaling af honoreringsform i branchen for Management Consulting, CBS 
Kandidatafhandling fra Finansiering og Regnskab, marts 2004 
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en sammenhæng, der udmøntes i et tilpasset framework og model. Dette er rammen, der an-

vendes i analysen og diskussionen af Berlingske indkøbsprojekt. 

en sammenhæng, der udmøntes i et tilpasset framework og model. Dette er rammen, der an-

vendes i analysen og diskussionen af Berlingske indkøbsprojekt. 

Selve casestudiet Berlingske indkøbsprojekt bliver fremstillet i kapitel fire, hvor de centrale 

begivenheder synliggøres.         

Selve casestudiet Berlingske indkøbsprojekt bliver fremstillet i kapitel fire, hvor de centrale 

begivenheder synliggøres.         

I kapitel fem gennemgås analysen af casen. Der er yderligere en diskussion af implikationerne 

af afhandlingens anskuelser, og hvorledes disse kan bidrage til bedre forståelse af brugen kon-

sulentressourcer ved indkøb.  

I kapitel fem gennemgås analysen af casen. Der er yderligere en diskussion af implikationerne 

af afhandlingens anskuelser, og hvorledes disse kan bidrage til bedre forståelse af brugen kon-

sulentressourcer ved indkøb.  

Konklusionen i kapitel seks samler og fremhæver afhandlingens besvarelse af problemstillin-

gen og de underliggende spørgsmål.  

Konklusionen i kapitel seks samler og fremhæver afhandlingens besvarelse af problemstillin-

gen og de underliggende spørgsmål.  

  

I nedenstående figur er afhandlingens opbygning grafisk illustreret.  I nedenstående figur er afhandlingens opbygning grafisk illustreret.  

Figur 2 – Afhandlingens opbygning  Figur 2 – Afhandlingens opbygning  

  

Kapitel 1 – Introduktion
Indledning, Problemstilling, Problemformulering og Afgrænsning

Kapitel 2 – Metode
Karakteristik, Verifikation, Etiske overvejelser og Dataindsamlingsmetoder

Kapitel 3 – Teoretisk ramme 
Konsulentprocessen, Partnerskaber og tillid i SCM, Socio-
logisk tilgang til tillid, Framework og opsummering  

Kapitel 4 – Casestudie
Berlingske Media, Indkøb i Berlingske Media, 

Indkøbsprojektet i Berlingske Media -
Casestudiet

Kapitel 5 – Analyse og diskussion 

 
Anvendelse af model, Det tilpassede 

framework og SCM, konsulent og tillid 

Kapitel 6 –
Konklusion

Kilde: Egen tilvirkning 
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2.  Metode Metode 

I følgende kapitel anskueliggøres den anvendte arbejdsmetode, der er styrende for afhandlin-

gen. Herunder præsenteres karakteristikken af afhandlingen, samt kriterier og overvejelser i 

forbindelse med indsamling af valide undersøgelsesdata. 

I følgende kapitel anskueliggøres den anvendte arbejdsmetode, der er styrende for afhandlin-

gen. Herunder præsenteres karakteristikken af afhandlingen, samt kriterier og overvejelser i 

forbindelse med indsamling af valide undersøgelsesdata. 

2.1 Karakteristik af afhandlingen 2.1 Karakteristik af afhandlingen 

Afhandlingen tager udgangspunkt i min interesse for, hvorledes eksterne konsulentressourcer 

er brugt til gennemførelse af indkøbsprojekter i casevirksomheden Berlingske. Afhandlingen 

tager dermed afsæt i en konkret problemstilling og på baggrund heraf anvendes den teoretiske 

viden til at analyseredata og informationer. Afhandlingen bevæger sig fra den specifikke case 

over den matchende teori til at generalisere problemstillingen. Ved den anvendelse af teori-

rammen findes dog, at den matchende teori ikke helt passer til anvendelsen af konsulentres-

sourcer, hvorfor den tilpasses hertil. Afhandlingens fokus på netop relationerne ved brugen af 

konsulentressourcer og udgangspunkt i casen fra Berlingske leder dermed frem til det tilpas-

sede framework (se afsnit 3.4) og opsummeringen ved operationaliseringen af forudsætnin-

gerne for værdifuld anvendelse af eksterne konsulentressourcer (se afsnit 3.5).  

Afhandlingen tager udgangspunkt i min interesse for, hvorledes eksterne konsulentressourcer 

er brugt til gennemførelse af indkøbsprojekter i casevirksomheden Berlingske. Afhandlingen 

tager dermed afsæt i en konkret problemstilling og på baggrund heraf anvendes den teoretiske 

viden til at analyseredata og informationer. Afhandlingen bevæger sig fra den specifikke case 

over den matchende teori til at generalisere problemstillingen. Ved den anvendelse af teori-

rammen findes dog, at den matchende teori ikke helt passer til anvendelsen af konsulentres-

sourcer, hvorfor den tilpasses hertil. Afhandlingens fokus på netop relationerne ved brugen af 

konsulentressourcer og udgangspunkt i casen fra Berlingske leder dermed frem til det tilpas-

sede framework (se afsnit 3.4) og opsummeringen ved operationaliseringen af forudsætnin-

gerne for værdifuld anvendelse af eksterne konsulentressourcer (se afsnit 3.5).  

 Dermed er der tale om en induktiv fremgangsmetodik (Andersen, 2002, s. 39). Endvidere ses 

introduktion, casestudie, teoriramme og analyse, som elementer der interagerer med hinanden 

(Andersen, 2002, s. 29), hvor elementerne udfordres og interagere i mellem hinanden i en lø-

bende gennem afhandlingens tilblivelsesproces (Figur 3) 

 Dermed er der tale om en induktiv fremgangsmetodik (Andersen, 2002, s. 39). Endvidere ses 

introduktion, casestudie, teoriramme og analyse, som elementer der interagerer med hinanden 

(Andersen, 2002, s. 29), hvor elementerne udfordres og interagere i mellem hinanden i en lø-

bende gennem afhandlingens tilblivelsesproces (Figur 3) 

Figur 3 – Afhandlingens tilblivelsesproces Figur 3 – Afhandlingens tilblivelsesproces 

Kilde: Egen tilvirkning fra Andersen, I, 2003, s. 29

Introduktion

CasestudieTeoriramme

Konklusion

Analyse 
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Brugen af eksterne konsulentressourcer ved indkøbsprojekter er almindeligt forekommende i 

både danske og internationale virksomheder. Det må derfor betegnes som værende en almin-

delig begivenhed (generel karakter), da flere konsulenthuse udbyder denne type af projekter, 

hvor Valcon er en spiller på det danske marked. Indkøbsprojektet mellem Berlingske og Val-

con er derfor ikke af enestående karakter. I projektet følger undersøger flere sideløbende del-

elementer (se afsnit 2.4.2). Afhandlingen er derfor begrundet i en repræsentativ undren, hvor 

der ses på en case med analyse af flere enheder, hvorfor der metodemæssigt er der tale om ty-

pen af en single (embedded) casedesign (Yin, 2003, s. 40).  

Brugen af eksterne konsulentressourcer ved indkøbsprojekter er almindeligt forekommende i 

både danske og internationale virksomheder. Det må derfor betegnes som værende en almin-

delig begivenhed (generel karakter), da flere konsulenthuse udbyder denne type af projekter, 

hvor Valcon er en spiller på det danske marked. Indkøbsprojektet mellem Berlingske og Val-

con er derfor ikke af enestående karakter. I projektet følger undersøger flere sideløbende del-

elementer (se afsnit 2.4.2). Afhandlingen er derfor begrundet i en repræsentativ undren, hvor 

der ses på en case med analyse af flere enheder, hvorfor der metodemæssigt er der tale om ty-

pen af en single (embedded) casedesign (Yin, 2003, s. 40).  

  

Analyseniveauet i afhandlingen er dyaden mellem to virksomheder – den fokale virksomhed 

Berlingske og konsulentressourcen Valcon (afbilledet med fuld linje). Enheden der analyseres 

er samarbejdet og mere specifikt relationerne mellem de deltagende personer i Berlingske og 

Valcon.   

Analyseniveauet i afhandlingen er dyaden mellem to virksomheder – den fokale virksomhed 

Berlingske og konsulentressourcen Valcon (afbilledet med fuld linje). Enheden der analyseres 

er samarbejdet og mere specifikt relationerne mellem de deltagende personer i Berlingske og 

Valcon.   

Niveauet for analysen udvides, når der ses nærmere på den generelle effekt på forholdet til 

Berlingskes leverandører (afbilledet med stiplet linjer), hvorfor analyseniveauet udvides til 

det triadiske, som afbilledet i Figur 4, der ses i sammenhæng med placeringen af konsulenter i 

supply chain jf. Figur 1.  

Niveauet for analysen udvides, når der ses nærmere på den generelle effekt på forholdet til 

Berlingskes leverandører (afbilledet med stiplet linjer), hvorfor analyseniveauet udvides til 

det triadiske, som afbilledet i Figur 4, der ses i sammenhæng med placeringen af konsulenter i 

supply chain jf. Figur 1.  

Figur 4 – Afhandlingens analyseniveau Figur 4 – Afhandlingens analyseniveau 

Kilde: Egen tilvirkning udfra Mentzer et al. 2001

Supplier

Consultant

Organisation

 

Undersøger var ansat i Berlingske og fik mulighed for at sideløbende at følge indkøbsprojek-

tet til brug for denne afhandling. De initiale undersøgelser og interview er foretaget i denne 

kontekst, uafhængigt af indkøbsprojektet, hvorfor udgangspunktet er en approach med ustruk-

tureret observation (Kristiansen og Krogstrup, 1999, s. 57) og med feltrollen ”observer- as-

participant” (Gold, 1958, s. 221; Kristiansen og Krogstrup, 1999, s. 110).  

Kort inde i projektforløbet blev undersøgeren tilknyttet indkøbsprojektet direkte, da projekt-

lederen fra Berlingske opsagde sin stilling. I den sammenhæng fik undersøgeren opgaven at 

supportere gennemførelsen af delkomponenter i projektet, hvorfor undersøger blev en del af 

indkøbsprojektet og dermed blev undersøgers rolle ændret. Der er stadig tale om en tilgang 
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med ustruktureret observation (Kristiansen og Krogstrup, 1999, s. 57), men feltrollen overgik 

til at være af ”participant-as-observer” (Gold, 1958, s. 220; Kristiansen og Krogstrup, 1999, s. 

105). Ved denne rolle gælder det, at ”rollen” som undersøger er kendt af de undersøgte, og 

undersøger observerer både formelt (interviews) og uformelt (deltager i undersøgelsesfeltet).         

med ustruktureret observation (Kristiansen og Krogstrup, 1999, s. 57), men feltrollen overgik 

til at være af ”participant-as-observer” (Gold, 1958, s. 220; Kristiansen og Krogstrup, 1999, s. 

105). Ved denne rolle gælder det, at ”rollen” som undersøger er kendt af de undersøgte, og 

undersøger observerer både formelt (interviews) og uformelt (deltager i undersøgelsesfeltet).         

Den ændrede rolle og dermed tættere forbindelse mellem undersøger og det undersøgte gen-

standsfelt kræver derfor yderligere overvejelser i forhold til etik og uafhængighed og påvirker 

derved selve casestudiet. Det er nærmere behandlet i afsnittet om etiske overvejelser (afsnit 

2.3) og verifikation (afsnit 2.2)  

Den ændrede rolle og dermed tættere forbindelse mellem undersøger og det undersøgte gen-

standsfelt kræver derfor yderligere overvejelser i forhold til etik og uafhængighed og påvirker 

derved selve casestudiet. Det er nærmere behandlet i afsnittet om etiske overvejelser (afsnit 

2.3) og verifikation (afsnit 2.2)  

  

Der er i afhandlingen anlagt en normativ teoritilgang ”Rational Man”, hvor der ses på konkre-

te elementer og anvisninger ved brugen af konsulenter, og hvordan case kan understøttes ud 

fra den anvendte teoriramme. Tilgangen til det undersøgte indeholder dermed et casestudie 

som den metodiske forankring, med undersøger meget tæt på det undersøgte genstandsfelt. 

Afhandlingen søger gennem en pragmatisk tilgang til genstandsfeltet at frembringe en bedre 

forståelse for implikationerne ved brugen af konsulentressourcer (Gammelgaard, 2003, ss. 

480-482).  

Der er i afhandlingen anlagt en normativ teoritilgang ”Rational Man”, hvor der ses på konkre-

te elementer og anvisninger ved brugen af konsulenter, og hvordan case kan understøttes ud 

fra den anvendte teoriramme. Tilgangen til det undersøgte indeholder dermed et casestudie 

som den metodiske forankring, med undersøger meget tæt på det undersøgte genstandsfelt. 

Afhandlingen søger gennem en pragmatisk tilgang til genstandsfeltet at frembringe en bedre 

forståelse for implikationerne ved brugen af konsulentressourcer (Gammelgaard, 2003, ss. 

480-482).  

2.2 Verifikation 2.2 Verifikation 

Verifikationen af afhandlingen fortæller noget om reliabilitet, validitet og generaliserbarhed, 

altså om afhandlingen kan sige noget om genstandsfeltet via den anvendte metode og om det 

kan bruges i en anden sammenhæng.      

Verifikationen af afhandlingen fortæller noget om reliabilitet, validitet og generaliserbarhed, 

altså om afhandlingen kan sige noget om genstandsfeltet via den anvendte metode og om det 

kan bruges i en anden sammenhæng.      

  

Afhandlingens formål er at kunne sige noget om værdien af konsulenters anvendelse og tilli-

den i relation hertil (se problemformulering afsnit 1.3). Det er altså essentielt at de metodiske 

overvejelser og gennemførelsen heraf, både sikrer og underbygger holdbarheden af netop det-

te formål. Der er igennem hele casestudiet søgt anvendt metodikken om interview fra Kvale 

(Kvale et al., 2009, ss. 274-276) og selve casestudiets præmisser fra Yin (Yin, 2003, s. 40). 

Derudover har specielt de etiske overvejelser (Gold, 1958, s. 221; Kvale et al., 2009, ss. 74-

98) har haft en stor betydning for selve casestudiet og gennemførelsen heraf, hvorfor overve-

jelserne bidrager til de grundlæggende forudsætninger (se afsnit 2.3).  

Afhandlingens formål er at kunne sige noget om værdien af konsulenters anvendelse og tilli-

den i relation hertil (se problemformulering afsnit 1.3). Det er altså essentielt at de metodiske 

overvejelser og gennemførelsen heraf, både sikrer og underbygger holdbarheden af netop det-

te formål. Der er igennem hele casestudiet søgt anvendt metodikken om interview fra Kvale 

(Kvale et al., 2009, ss. 274-276) og selve casestudiets præmisser fra Yin (Yin, 2003, s. 40). 

Derudover har specielt de etiske overvejelser (Gold, 1958, s. 221; Kvale et al., 2009, ss. 74-

98) har haft en stor betydning for selve casestudiet og gennemførelsen heraf, hvorfor overve-

jelserne bidrager til de grundlæggende forudsætninger (se afsnit 2.3).  
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Ved metodemæssigt valg af casedesign angiver Yin, at spørgsmålene i forskningen bliver 

”how and why” (Yin, 2003, s. 8), hvilket netop ligger i problemformuleringen (afsnit 1.3).  

  

I casestudiet er der anvendt flere forskellige kildeindsamlingsmetoder, herunder interviews, 

observationer og forskellige kvantitative data (se dataindsamlingsmetoder - afsnit 2.4), for 

derigennem at gøre afhandlingens dokumentation bredere og dens begrundelse stærkere (Yin, 

2003, s. 100). Der er ved gennemførelsen af observationer og uformelle samtaler i videst mu-

ligt omfang lavet optagelser, og alle gennemførte interviews er ligeledes blevet optaget og ef-

terfølgende blevet fuldt transskriberet. Det er ud fra denne grundlæggende empiri, at de cen-

trale og væsentlige citater er brugt i afhandlingen (afsnit 2.4.1 og 2.4.2).  

 

Undersøgeren har gennem hele projektforløbet benyttet programmet Microsoft Outlook, som 

en feltlogbog for casestudiet. Undersøger har igennem deltagelsen i projektet samlet informa-

tioner såvel interne (mellem Berlingske projektdeltagere og medarbejdere), som eksterne 

(mellem Berlingske og Valcon og leverandører). Derudover er undersøgers egne noter og op-

tagelser, samt dokumenter relateret til projektet (se afsnittene 2.4.2 og 2.4.3) løbende blevet 

gemt. Hermed har både MS Outlook mail- og kalenderfunktionen, samt den løbende doku-

mentarkivering udgjort en historik og tidslinje til brug for gennemgang af casestudiet, herun-

der de enkelte leverandørforløb og analysen af casestudiet. (Yin, 2003, ss. 101 & 123; Kvale 

et al., 2009, s. 133). Der er ud fra ovenstående udarbejdet en tidslinjeoversigt over casestudi-

ets centrale begivenheder (Figur 13), der understøtter fremstillingen af casestudiet (kapitel 4). 

 

Det vil derfor være muligt for en anden forsker at gennemgå basisdata, og ved anvendelse af 

samme metode nå samme konklusioner. Endvidere muliggøres samme resultater ved gennem-

førelse af et lignende casestudie, via de metodiske anvendelser i casestudiet (singel embedded 

case design) fra Yin (Yin, 2003) og interviewene fra Kvale (Kvale et al., 2009). 

Afhandlingens overordnede design og metodik er et casestudie, hvor analyseniveauet er det 

dyadiske forhold og analyseenheden er relationen. De anvendte metodikker sikrer de fornødne 

forskningsmæssige elementer om: reliabilitet, validitet og generaliserbarhed. 
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2.3 Etiske overvejelser 2.3 Etiske overvejelser 

Ved enhver undersøgelse skal undersøgeren gøre sin egen rolle klar. Undersøgeren vil i sin 

interaktion med det undersøgte felt bevidst og ubevidst påvirke genstandsfeltet.  

Ved enhver undersøgelse skal undersøgeren gøre sin egen rolle klar. Undersøgeren vil i sin 

interaktion med det undersøgte felt bevidst og ubevidst påvirke genstandsfeltet.  

I forhold til den deltagende observation, hvor rollen “participant-as-observer” er udgangs-

punktet (Gold, 1958, s. 220), påpeger Gold problematikken i den situation, hvor undersøger 

kommer for tæt på det undersøgte genstandsfelt; altså at undersøger får for tætte relationer 

”Going native” (Gold, 1958, s. 221), bliver for passiv og kun bliver en observatør. Problema-

tikken har været til stede i dette casestudie, da undersøger under selve casestudiet var ansat og 

havde relationer til Berlingskes projektdeltagere.  

I forhold til den deltagende observation, hvor rollen “participant-as-observer” er udgangs-

punktet (Gold, 1958, s. 220), påpeger Gold problematikken i den situation, hvor undersøger 

kommer for tæt på det undersøgte genstandsfelt; altså at undersøger får for tætte relationer 

”Going native” (Gold, 1958, s. 221), bliver for passiv og kun bliver en observatør. Problema-

tikken har været til stede i dette casestudie, da undersøger under selve casestudiet var ansat og 

havde relationer til Berlingskes projektdeltagere.  

  

De umiddelbare tætte relationer til Berlingske projektdeltagerne, har dog haft den positive ef-

fekt, at der har været en meget åben adgang til alle oplysninger og personer i projektet, samti-

dig med at undersøger havde en professionel relation allerede fra starten af casestudiet. Un-

dersøger har ikke vurderet at relationerne og interaktionen har været for tæt, da relationerne 

udelukkende har været af professionel karakter og parterne ikke har følt sig bundet af en læn-

gerevarende relation. Undersøgers relation til konsulentressourcen har ligeledes været af åbent 

og professionel karakter, hvilket også afspejles i adgangen til informationer, data og inter-

view. Det kan dog ikke udelukkes, at de undersøgte parter ikke har givet alle holdninger til-

kende overfor undersøger, da undersøger har haft to roller i indkøbsprojektet (se afsnit 2.1). 

Undersøger er ikke længere ansat i Berlingske og har dermed ikke længere en relation til de 

øvrige parter, hvorfor der ikke er en binding til de Berlingske projektdeltagere eller Valcon 

konsulenter.  

De umiddelbare tætte relationer til Berlingske projektdeltagerne, har dog haft den positive ef-

fekt, at der har været en meget åben adgang til alle oplysninger og personer i projektet, samti-

dig med at undersøger havde en professionel relation allerede fra starten af casestudiet. Un-

dersøger har ikke vurderet at relationerne og interaktionen har været for tæt, da relationerne 

udelukkende har været af professionel karakter og parterne ikke har følt sig bundet af en læn-

gerevarende relation. Undersøgers relation til konsulentressourcen har ligeledes været af åbent 

og professionel karakter, hvilket også afspejles i adgangen til informationer, data og inter-

view. Det kan dog ikke udelukkes, at de undersøgte parter ikke har givet alle holdninger til-

kende overfor undersøger, da undersøger har haft to roller i indkøbsprojektet (se afsnit 2.1). 

Undersøger er ikke længere ansat i Berlingske og har dermed ikke længere en relation til de 

øvrige parter, hvorfor der ikke er en binding til de Berlingske projektdeltagere eller Valcon 

konsulenter.  

  

Undersøger har deltaget aktivt i gennemførelsen af indkøbsprojektet i Berlingske, og har der-

med været både deltager og observatør. Undersøger har endvidere gennem hele casestudiet 

søgt at have både rollen som deltager og forsker in mente, således at det undersøgte gen-

standsfelt blev belyst ud fra begge anskuelser.  

Undersøger har deltaget aktivt i gennemførelsen af indkøbsprojektet i Berlingske, og har der-

med været både deltager og observatør. Undersøger har endvidere gennem hele casestudiet 

søgt at have både rollen som deltager og forsker in mente, således at det undersøgte gen-

standsfelt blev belyst ud fra begge anskuelser.  

        

Ved gennemførelsen af de semi-strukturerede interviews har undersøgeren antaget rollen som 

forsker, således at rollen er blevet så uafhængig som mulig (Kvale et al., 2009, s. 93). Det har 

været frivilligt accepteret fra både Berlingske og Valcon, at undersøger har gennemført case-

studiet, og alle projektdeltagere i indkøbsprojektet har været bekendt med dette. Til gengæld 

er de øvrige personer fra Berlingske og leverandører ikke eksplicit forud for undersøgers del-

Ved gennemførelsen af de semi-strukturerede interviews har undersøgeren antaget rollen som 

forsker, således at rollen er blevet så uafhængig som mulig (Kvale et al., 2009, s. 93). Det har 

været frivilligt accepteret fra både Berlingske og Valcon, at undersøger har gennemført case-

studiet, og alle projektdeltagere i indkøbsprojektet har været bekendt med dette. Til gengæld 

er de øvrige personer fra Berlingske og leverandører ikke eksplicit forud for undersøgers del-
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tagelse i forskellige projektelementer (se afsnit 2.4.2) blevet oplyst om casestudiet og under-

søgers dobbelte rolle.  

tagelse i forskellige projektelementer (se afsnit 2.4.2) blevet oplyst om casestudiet og under-

søgers dobbelte rolle.  

2.4 Dataindsamlingsmetoder 2.4 Dataindsamlingsmetoder 

Der er i gennem afhandlingen benyttet både kvalitative og kvantitative indsamlingsmetoder 

(Ellram, 1996, s. 96), dog hovedsageligt med fokus på de kvalitative metoder. De enkelte me-

toder er beskrevet i de følgende afsnit.  

Der er i gennem afhandlingen benyttet både kvalitative og kvantitative indsamlingsmetoder 

(Ellram, 1996, s. 96), dog hovedsageligt med fokus på de kvalitative metoder. De enkelte me-

toder er beskrevet i de følgende afsnit.  

2.4.1 Design og gennemførelse af interviews 2.4.1 Design og gennemførelse af interviews 

De primære og vigtigste indsamlingsdata, der anvendes i analysen og diskussionen, er de gen-

nemførte interviews, der hører under de kvalitative indsamlingsmetoder, og danner grundlag i 

forhold til det observerede.  Interviewindsamlingens overordnede metodik følger Kvales lø-

bende struktureringen af interviews (Kvale et al., 2009, s. 122). 

De primære og vigtigste indsamlingsdata, der anvendes i analysen og diskussionen, er de gen-

nemførte interviews, der hører under de kvalitative indsamlingsmetoder, og danner grundlag i 

forhold til det observerede.  Interviewindsamlingens overordnede metodik følger Kvales lø-

bende struktureringen af interviews (Kvale et al., 2009, s. 122). 

Tematisering Tematisering 

Hovedtemaet på de gennemførte interviews ligger i afhandlingens problemformulering (afsnit 

1.3), hvor der er fokus på relationen mellem den fokale virksomhed Berlingske og konsulent-

ressourcen Valcon. Det var herunder undersøgers initiale hypotese at undersøge, hvordan for-

holdene omkring relationen mellem den fokale virksomhed og konsulentressourcen influerer 

konsulentprojektet.   

Hovedtemaet på de gennemførte interviews ligger i afhandlingens problemformulering (afsnit 

1.3), hvor der er fokus på relationen mellem den fokale virksomhed Berlingske og konsulent-

ressourcen Valcon. Det var herunder undersøgers initiale hypotese at undersøge, hvordan for-

holdene omkring relationen mellem den fokale virksomhed og konsulentressourcen influerer 

konsulentprojektet.   

Interviewene er gennemført sideløbende med projektet og indsamlingen af andre informatio-

ner fra observationer og kvantitative data, for derigennem at underbygge uudtalte forventnin-

ger, holdninger og udsagn gennem observerede og ustrukturerede samtaler, samt den indle-

dende teorigennemgang. Det er ud fra denne viden, at den gennemgående og individuelle te-

matisering for interviewene er blevet udformet, for derved at skabe en sammenhæng til pro-

blemformuleringen (empirien) og teorirammen. Der er således udfærdiget en interviewguide 

for hvert interview, der er placeret før hvert interviewreferat. De enkelte interviews fremgår af 

bilagene 3 til 6 og indeholder følgende hovedtemaer for interviewguiderne: Valg af konsu-

lentressource, valg af samarbejdsmodel med konsulentressourcen, information mellem Ber-

lingske medarbejdere og konsulenter, projektets status, tillid og værdi i projektet, forhold om-

kring projektlederrollen, forankring efter projektet, forventninger til projektet.  

Interviewene er gennemført sideløbende med projektet og indsamlingen af andre informatio-

ner fra observationer og kvantitative data, for derigennem at underbygge uudtalte forventnin-

ger, holdninger og udsagn gennem observerede og ustrukturerede samtaler, samt den indle-

dende teorigennemgang. Det er ud fra denne viden, at den gennemgående og individuelle te-

matisering for interviewene er blevet udformet, for derved at skabe en sammenhæng til pro-

blemformuleringen (empirien) og teorirammen. Der er således udfærdiget en interviewguide 

for hvert interview, der er placeret før hvert interviewreferat. De enkelte interviews fremgår af 

bilagene 3 til 6 og indeholder følgende hovedtemaer for interviewguiderne: Valg af konsu-

lentressource, valg af samarbejdsmodel med konsulentressourcen, information mellem Ber-

lingske medarbejdere og konsulenter, projektets status, tillid og værdi i projektet, forhold om-

kring projektlederrollen, forankring efter projektet, forventninger til projektet.  
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   Kapitel 2 – MetodeKapitel 2 – Metode

Design  Design  

Interviewene er gennemført som semi-struktureret interviews, idet afhandlingens overordnede 

problemstilling var etableret og behovet for eksplorative interviews ikke var nødvendig, da 

problemstillingen var kendt og formuleret af undersøger. Interviewene er lagt på forskellige 

tidspunkter i projektforløbet og de udvalgte interviewpersoner er de primære projektdeltagere 

fra både Berlingske og Valcon, der fremgår af Figur 5.  

Interviewene er gennemført som semi-struktureret interviews, idet afhandlingens overordnede 

problemstilling var etableret og behovet for eksplorative interviews ikke var nødvendig, da 

problemstillingen var kendt og formuleret af undersøger. Interviewene er lagt på forskellige 

tidspunkter i projektforløbet og de udvalgte interviewpersoner er de primære projektdeltagere 

fra både Berlingske og Valcon, der fremgår af Figur 5.  

Figur 5 – Oversigt over interviews Figur 5 – Oversigt over interviews 

Titel Interviewform Interview længde Virksomhed/afdeling
Indkøbschef Semistruktureret 30 minutter Berlingske / Indkøb
Indkøbsprojektchef Semistruktureret 60 minutter Berlingske / Indkøb
Controller Semistruktureret 30 minutter Berlingske / Økonomi
Director Valcon / Indkøb
Projektleder Valcon / Indkøb
Kilde: Egen tilvirkning og Kvale (2009)

30 minutterSemistruktureret

 

Interview  

Der er til hvert interview udarbejdet en interviewguide ud fra tematiseringen med overordne-

de spørgsmålsgrupperinger jf. tidligere afsnit. Interviewene er søgt gennemført efter inter-

viewguiden, dog har undersøger uddybet og fulgt op på eventuelle fremkommet informationer 

under selve interviewet.  

Interviewene blev initieret med en kort gennemgang af formålet med selve interviewet. Alle 

interview blev gennemført i en afslappet og fortrolig atmosfære og er gennemført forskellige 

steder i Berlingskes hovedsæde i Pilestræde i København (Kvale et al., 2009, ss. 148-150). 

Interviewene varede mellem 30 og 60 minutter og blevet optaget via mobiltelefon.   

Transskription  

Der er lavet fuld transskription af de i Figur 5 angivne interviews. Transskriptionerne er ud-

ført som en ordret gengivelse af optagelserne, dog frasorteret diverse fyldord og lyde, som øh, 

hmm og puh. Ved få passager i transskriptionerne har det været nødvendigt at skrive redige-

rede ord (det bedste gæt på et ord), da den interviewedes udsagn ikke har været helt tydelig på 

optagelsen. Ordene er ikke fremhævet i de enkelte interview, men ligger i forlængelse af kon-

teksten i sætningen. Endvidere er forskellige fortrolige forretningsrelationer og interne Ber-

lingske medarbejdere (virksomheder og personer), som omtalers i interviewene, blevet ano-
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nymiseret og angivet med en henvisning herom, eksempelvis i bilag tre (det andet konsulent-

hus, red.). Denne fremgangsmåde er valgt, således at hele afhandlingen ikke nødvendigvis 

skal gøres fortrolig. Der er benyttet tankestreg ”-” til at indikere en pause i den interviewedes 

svar, men ellers er der ikke benyttet transskriptionskonventioner (Kvale et al., 2009, s. 203). 

Der er derfor kun i meget lille grad udført fortolkninger ved konverteringen til skriftsprog.  

nymiseret og angivet med en henvisning herom, eksempelvis i bilag tre (det andet konsulent-

hus, red.). Denne fremgangsmåde er valgt, således at hele afhandlingen ikke nødvendigvis 

skal gøres fortrolig. Der er benyttet tankestreg ”-” til at indikere en pause i den interviewedes 

svar, men ellers er der ikke benyttet transskriptionskonventioner (Kvale et al., 2009, s. 203). 

Der er derfor kun i meget lille grad udført fortolkninger ved konverteringen til skriftsprog.  

  

Undersøger har selv udført al transskription og har dermed at få kendskab til og sikret de væ-

sentlige elementer fra interviewene til brug for analysen. Transskriptionen har været lang-

sommelig, idet de almindelige lydfiler af optagelserne fra mobiltelefonen er flyttet over til en 

computer, hvorfra de er afspillet via en simpel lyd/medie-player. 

Undersøger har selv udført al transskription og har dermed at få kendskab til og sikret de væ-

sentlige elementer fra interviewene til brug for analysen. Transskriptionen har været lang-

sommelig, idet de almindelige lydfiler af optagelserne fra mobiltelefonen er flyttet over til en 

computer, hvorfra de er afspillet via en simpel lyd/medie-player. 

Analyse Analyse 

Interviewene benyttes til at angive citater, der enten kan understøtte eller anvise det modsatte 

for teorirammen og dermed analysen. Citaterne er udvalgt dels løbende under transskriberin-

gen og dels efterfølgende ved den nærmere analyse i forhold til teorirammen og fremstillin-

gen af casestudiet. De anvendte citater, fra de forskellige interviews, er dermed grupperet ef-

ter udsagnenes tema (se ovenstående afsnit om tematisering) og anvendelighed. Tolkning og 

diskussion af de gennemførte interviews er undersøgers intuitive fortolkning i forhold til den 

anvendte teoriramme, hvorfor der anvendes en form for ad-hoc analyse (Kvale et al., 2009, s. 

259) af de gennemførte interviews.  

Interviewene benyttes til at angive citater, der enten kan understøtte eller anvise det modsatte 

for teorirammen og dermed analysen. Citaterne er udvalgt dels løbende under transskriberin-

gen og dels efterfølgende ved den nærmere analyse i forhold til teorirammen og fremstillin-

gen af casestudiet. De anvendte citater, fra de forskellige interviews, er dermed grupperet ef-

ter udsagnenes tema (se ovenstående afsnit om tematisering) og anvendelighed. Tolkning og 

diskussion af de gennemførte interviews er undersøgers intuitive fortolkning i forhold til den 

anvendte teoriramme, hvorfor der anvendes en form for ad-hoc analyse (Kvale et al., 2009, s. 

259) af de gennemførte interviews.  

Verifikation Verifikation 

Verifikationen af interviewene ligger i hele den metodiske tilgang til de gennemførte inter-

views gennem brugen af Kvales syv faser (Kvale et al., 2009, s. 122).  Der har hele tiden væ-

ret en fokus på relevans, holdbarhed og troværdighed igennem de gennemførte interviews, og 

dermed en del af hele processen (Kvale et al., 2009, s. 275). Et konkret eksempel herpå er den 

fulde transskription af de gennemførte interviews.  

Verifikationen af interviewene ligger i hele den metodiske tilgang til de gennemførte inter-

views gennem brugen af Kvales syv faser (Kvale et al., 2009, s. 122).  Der har hele tiden væ-

ret en fokus på relevans, holdbarhed og troværdighed igennem de gennemførte interviews, og 

dermed en del af hele processen (Kvale et al., 2009, s. 275). Et konkret eksempel herpå er den 

fulde transskription af de gennemførte interviews.  

Der er i interviewene anvendt forskellige typer af interviewspørgsmål (Kvale et al., 2009, ss. 

155-156), dog med forskningsspørgsmålene fra Yin in ’mente (afsnit 2.2). 

Der er i interviewene anvendt forskellige typer af interviewspørgsmål (Kvale et al., 2009, ss. 

155-156), dog med forskningsspørgsmålene fra Yin in ’mente (afsnit 2.2). 

Verifikationen af de gennemførte interviews følger endvidere den generelle verifikation af ca-

sestudiet der er præciseret i afsnit 2.2, samt de etiske overvejelser i afsnit 2.3.  

Verifikationen af de gennemførte interviews følger endvidere den generelle verifikation af ca-

sestudiet der er præciseret i afsnit 2.2, samt de etiske overvejelser i afsnit 2.3.  
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Rapportering Rapportering 

Rapporteringen af de gennemførte interviews er præsenteret gennem de anvendte citater 

(Kvale et al., 2009, ss. 306-308), der er udvalgt som angivet i ovenstående afsnit om analyse. 

Citaterne er gengivet som angivet i transskriptionen, da citaterne vurderes som værende me-

ningsfulde for den kontekst de anvendes i (se ovenstående afsnit om transskription). Endvide-

re er de anvendte citater i afhandlingen repræsentative for den enkeltes holdning ud fra kon-

teksten i interviewet og gennem undersøgers uformelle samler og observationer.      

Rapporteringen af de gennemførte interviews er præsenteret gennem de anvendte citater 

(Kvale et al., 2009, ss. 306-308), der er udvalgt som angivet i ovenstående afsnit om analyse. 

Citaterne er gengivet som angivet i transskriptionen, da citaterne vurderes som værende me-

ningsfulde for den kontekst de anvendes i (se ovenstående afsnit om transskription). Endvide-

re er de anvendte citater i afhandlingen repræsentative for den enkeltes holdning ud fra kon-

teksten i interviewet og gennem undersøgers uformelle samler og observationer.      

2.4.2 Observationer 2.4.2 Observationer 

Den primære indsamlingsmetode der benyttes er observationer, da undersøger havde en aktiv 

rolle i projektet. Under hele feltstudiet var undersøger en aktiv deltager i selve projektets gen-

nemførelse, der strakte sig fra april til september 2009. Observationerne er ligeledes alle fore-

taget i Berlingskes hovedsæde i Pilestræde, København, da projektets elementer er gennem-

ført her. I feltstudiet er der benyttet deltagende observation med rollen ”participant-as-

observer” som udgangspunkt (Gold, 1958, s. 220) (Kristiansen og Krogstrup, 1999, s. 105). 

Tilgangen kræver nogle tanker omkring de etiske implikationer af rollen, som angivet i Gold 

og Kristiansen & Krogstrup, der er præciseret under afsnittet etiske overvejelser, afsnit 2.3.  

Den primære indsamlingsmetode der benyttes er observationer, da undersøger havde en aktiv 

rolle i projektet. Under hele feltstudiet var undersøger en aktiv deltager i selve projektets gen-

nemførelse, der strakte sig fra april til september 2009. Observationerne er ligeledes alle fore-

taget i Berlingskes hovedsæde i Pilestræde, København, da projektets elementer er gennem-

ført her. I feltstudiet er der benyttet deltagende observation med rollen ”participant-as-

observer” som udgangspunkt (Gold, 1958, s. 220) (Kristiansen og Krogstrup, 1999, s. 105). 

Tilgangen kræver nogle tanker omkring de etiske implikationer af rollen, som angivet i Gold 

og Kristiansen & Krogstrup, der er præciseret under afsnittet etiske overvejelser, afsnit 2.3.  

  

Undersøger har i projektforløbet deltaget (og som undersøger) i store dele af projektets del-

elementer, herunder i 5 ud af de 13 sideløbende, gennemførte og afsluttede leverandørfor-

handlingsforløb:  

Undersøger har i projektforløbet deltaget (og som undersøger) i store dele af projektets del-

elementer, herunder i 5 ud af de 13 sideløbende, gennemførte og afsluttede leverandørfor-

handlingsforløb:  

• Indkøbsprojektets styregruppemøder • Indkøbsprojektets styregruppemøder 

• Ugentlig projektlederstatusmøder  • Ugentlig projektlederstatusmøder  

• Ad hoc møder med Valcon konsulenter • Ad hoc møder med Valcon konsulenter 

• Ad hoc samtaler med Berlingske projektdeltagere og koncernindkøb  • Ad hoc samtaler med Berlingske projektdeltagere og koncernindkøb  

• Leverandørforberedelsesmøder med Valcon konsulenter  • Leverandørforberedelsesmøder med Valcon konsulenter  

• Leverandørforberedelsesmøder med Berlingske interessenter på leverandørforløb  • Leverandørforberedelsesmøder med Berlingske interessenter på leverandørforløb  

• Formøder til tilsvarende leverandørkontakt/-forhandlinger  • Formøder til tilsvarende leverandørkontakt/-forhandlinger  

• Forberedelsesmøder til leverandørforhandlingsmøder • Forberedelsesmøder til leverandørforhandlingsmøder 

• Leverandørforhandlinger • Leverandørforhandlinger 

• Kontraktforhandlingsmøder med leverandører • Kontraktforhandlingsmøder med leverandører 

• Projektevalueringsmøde mellem Berlingske og Valcon  • Projektevalueringsmøde mellem Berlingske og Valcon  
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Under casestudiet har undersøger enten optaget eller lavet noter af de ovenstående observati-

onselementer, således at undersøger efterfølgende har haft mulighed for at vende tilbage til 

enkeltelementer og inddrage dem i case beskrivelse, analyse og diskussion, der således indgår 

i feltlogbogen for casestudiet.  Endvidere er der til brug for afhandlingens verifikation udvalgt 

og vedlagt enkelte noter af ovenstående observationselementer som bilag (se afsnit 2.2 om ve-

rifikation).   

2.4.3 Kvantitative data 

Der er i casestudiet blevet indsamlet forskellige kvantitative data til brug for analysen. Der er 

søgt sekundært datamateriale, via Internettet, omkring konsulentressourcer6 og herunder på 

Valcon (Bilag 10 a-f) for at forsøge at opnå en forståelse for problemstillingen og elementer 

til analysen. Da afhandlingen behandler den dyadiske relation mellem Berlingske og Valcon, 

er der også indsamlet primært datamateriale fra begge virksomheder i form af, Berlingskes 

initiale analyse af konsulentvalg, projekt foranalyse fra Valcon, præsentationer og referater fra 

statusmøder fra Valcon, styregruppereferater fra Valcon, løbende resultatopgørelser fra både 

Berlingske og Valcon og Valcon projektevaluering. Undersøger har fået stillet alle dokumen-

ter, der er indgået i projektet, til rådighed fra såvel Berlingske som Valcon. 

                                                 
6 www.dmr.dk 
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3.  Teoretisk ramme Teoretisk ramme 

I dette kapitel angives de væsentlige teoretiske elementer til brug for analysen, hvilket er for-

ståelse for konsulentprocessen, brugen af partnerskabet og tillid i supply Chain Management 

og anvendelsen af begrebet tillid. Der ønskes etableret et fundament og dermed en nærmere 

gennemgang i forhold til definitioner, anvendelse og værdi.  

I dette kapitel angives de væsentlige teoretiske elementer til brug for analysen, hvilket er for-

ståelse for konsulentprocessen, brugen af partnerskabet og tillid i supply Chain Management 

og anvendelsen af begrebet tillid. Der ønskes etableret et fundament og dermed en nærmere 

gennemgang i forhold til definitioner, anvendelse og værdi.  

3.1 Konsulentprocessen 3.1 Konsulentprocessen 

I nærværende afsnit beskrives en generisk konsulentproces med udgangspunkt i en projektop-

gave, hvor der slutteligt i afsnittet fokuseres på indkøbsprojektet.  

I nærværende afsnit beskrives en generisk konsulentproces med udgangspunkt i en projektop-

gave, hvor der slutteligt i afsnittet fokuseres på indkøbsprojektet.  

Det grundlæggende formålet med brugen af konsulentressourcer kan variere, men: ”I bund og 

grund er hovedmotivet for inddragelse af konsulenter ønsket om at løse et problem eller håbet 

om at opnå en forbedring i en forretningsmæssig, ledelsesmæssig eller økonomisk situation” 

(Poulfelt et al, 1999, s. 43). Indledningsvist er refereret til én årsag (afsnit 1.1), men de mest 

normale årsager eller motiver til brugen af konsulentressourcer er opstillet af Poulfelt (Poul-

felt et al., 1999, s. 44); (Poulfelt et al., 1989, s. 38): ”Ny viden og nye metoder, ekstra kapaci-

tet, nye øjne, en igangsætter, bekræftelse, uafhængige vurderinger og politisk legitimitet”. 

Formålet eller motivet bliver dermed indledningsvist bestemmende for konsumentprocessen, 

da fokus fra konsulentens kunde (klienten) er det initiale udgangspunkt for samarbejdet.  

Det grundlæggende formålet med brugen af konsulentressourcer kan variere, men: ”I bund og 

grund er hovedmotivet for inddragelse af konsulenter ønsket om at løse et problem eller håbet 

om at opnå en forbedring i en forretningsmæssig, ledelsesmæssig eller økonomisk situation” 

(Poulfelt et al, 1999, s. 43). Indledningsvist er refereret til én årsag (afsnit 1.1), men de mest 

normale årsager eller motiver til brugen af konsulentressourcer er opstillet af Poulfelt (Poul-

felt et al., 1999, s. 44); (Poulfelt et al., 1989, s. 38): ”Ny viden og nye metoder, ekstra kapaci-

tet, nye øjne, en igangsætter, bekræftelse, uafhængige vurderinger og politisk legitimitet”. 

Formålet eller motivet bliver dermed indledningsvist bestemmende for konsumentprocessen, 

da fokus fra konsulentens kunde (klienten) er det initiale udgangspunkt for samarbejdet.  

  

Processen kan herfra overordnet beskrives ud fra både virksomheden og konsulentressourcens 

synsvinkel, hvormed den anlagte vinkel vil ændre de underliggende elementer, der indgår i 

beskrivelsen af processen. Endvidere vil også metode og procesindfaldsvinkel (Poulfelt et al, 

1999, s. 80), herunder typen af opgave, ændre de underliggende elementer. Selve konsulent-

ressourcens fremgangsmåde til løsning af opgaven og opgavens karakter, vil altså være sty-

rende for den overordnede metode og de underliggende delelementer (der ses kun ud fra virk-

somhedens synsvinkel jf. afsnit 1.4). Poulfelt et al. angiver en matrix mellem de grundlæg-

gende indfaldsvinkler/skoler til konsulentprocessen ved den kreative og analytiske metode 

mod lav og høj procesfokus. Processen henviser i modellen til måden hvorpå, projektet er or-

ganiseret, involveringen af deltagere og den anvendte tid. Metoden angiver de konkrete an-

vendte metoder og værktøjer og udgår altså fra selve processen (Poulfelt et al., 1999, ss.79-

80). 

Processen kan herfra overordnet beskrives ud fra både virksomheden og konsulentressourcens 

synsvinkel, hvormed den anlagte vinkel vil ændre de underliggende elementer, der indgår i 

beskrivelsen af processen. Endvidere vil også metode og procesindfaldsvinkel (Poulfelt et al, 

1999, s. 80), herunder typen af opgave, ændre de underliggende elementer. Selve konsulent-

ressourcens fremgangsmåde til løsning af opgaven og opgavens karakter, vil altså være sty-

rende for den overordnede metode og de underliggende delelementer (der ses kun ud fra virk-

somhedens synsvinkel jf. afsnit 1.4). Poulfelt et al. angiver en matrix mellem de grundlæg-

gende indfaldsvinkler/skoler til konsulentprocessen ved den kreative og analytiske metode 

mod lav og høj procesfokus. Processen henviser i modellen til måden hvorpå, projektet er or-

ganiseret, involveringen af deltagere og den anvendte tid. Metoden angiver de konkrete an-

vendte metoder og værktøjer og udgår altså fra selve processen (Poulfelt et al., 1999, ss.79-

80). 
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Fra denne matrix fås:  Fra denne matrix fås:  

I ”Den skabende” skole

 

I ”Den skabende” skole har indfaldsvinklen en kreativ metode med en lav proces fokus, hvor 

en kreativ og innovativ proces centreres omkring den fokale person eller organisation. Styring 

af processen sker via dialog med og af den fokale person eller organisation. Konsulentres-

sourcen er betegnet som at ”hjælpe med strukturering af de valgte ideer” Poulfelt et al., 1999, 

s. 82). 

I ”den rationelle” skole har indfaldsvinklen en analytisk metode med en lav proces fokus, 

hvor fokus ligger på indsamling og behandling af faktuelle data. Der ligger her en styring af 

processen fra (projekt)ledelse og konsulent(ledelse) gennem detaljeret planlægning og op-

følgning. Konsulentressourcen er her betegnet som ”systemleverandør og har kun begrænset 

proces medvirken” (Poulfelt et al., 1999, s. 81).  

I ”Den perspektiverende” skole har indfaldsvinklen en kreativ metode med en høj proces fo-

kus, hvor innovation er det helt centrale element gennem en åben og fri deltagelse i den fokale 

organisation. Processen er drevet af engagement og entusiasme blandt deltagerne og i den fo-

kale organisation med svag styring. Konsulentressourcen betegnes som at ”holde processen på 

sporet, sikre at kreativiteten stimuleres og medvirke til at resultaterne gøres kommunikative” 

(Poulfelt et al., 1999, ss. 84-85).       

I ”Den afklarende indfaldsvinkel” skole har indfaldsvinklen en analytisk metode med en høj 

proces fokus, hvor fokus er på en beslutningsafklaring ved innovation gennem en politisk ori-

enteret proces. Processen styres ud fra ressourceoptimering og gennem diskussioner, baseret 

på data, med den involverede ledelse og (projekt)nøglepersoner. Konsulentressourcen er her 

betegnet ved anvendelsen, ”hvis deltagerne føler at problemstillingen er særlig vigtig eller 

man oplever behov for nye øjne” (Poulfelt et al., 1999, ss. 83-84).    

Med disse indgangsvinkler anskueliggøres konsulentopgaves overordnede metode og proces i 

forhold til fokus for de forskellige elementer opgaven indeholder.     

 

Konsulentprocessens centrale elementer og sammenhæng vil have den samme grundstruktur, 

hvilket kan ses af nedenstående beskrivelse fra Poulfelt et. al 1999, der angiver at konsulent-

opgaven indeholder elementerne: opgave, mål, metode, analyse og løsning (Figur 6). 
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Figur 6 – Konsulentopgavens indre sammenhæng Figur 6 – Konsulentopgavens indre sammenhæng 

Opgave Mål Metode Analyse Løsning

Kilde: Poulfelt et. al 1999, s.65  

Med ovenstående som udgangspunkt udbygges beskrivelsen af konsulentprocessen med yder-

ligere elementer fra Chen et al.. Herfra benyttes elementerne ”Sourcing, Evaluation, Termina-

tion” og loop processerne (Chen et al., 2008, s. 167), der udbygger Poulfelt et al.s indre kon-

sulent sammenhæng med før og efter elementer, samt et dynamisk element. En yderligere 

præcisering af elementer før og efter fås fra Wilsons overordnede struktur af bogen ”Getting 

the Most from Consultants”(Wilsons, 1996, ss. v-vii). Opdelingen af konsulentprocessen i de 

tre faser før, under og efter projekts udførelse haves fra Dansk Management Råd guideline om 

”det gode konsulent køb” (dmr.nu – bilag 1). 

 

Konsulentprocessen overordnede struktur og flow omkring projektopgaver er beskrevet ud fra 

virksomhedens synsvinkel og angives i nedenstående figur. Modellen angiver intet 

tidsperspektiv, da konsulentprocessen kan være af kortere eller længere varighed afhængigt af 

projekttype. Projektet vil dog, i sagens natur, i de fleste tilfælde være af kortere varighed.  

Figur 7 – Konsulentprocessens elementer ved projektopgaver 

Før 
projektets 
udførelse

Definering af 
problem eller 

projekt

Kontakt til 
konsulenter og 

selektering

Afklaring af problem, 
mål, metode, plan og 

kontrakt

Under 
projektets 
udførelse

Diagnose/ 
foranalyse

Justering af 
mål, metode og 

planlægning
Analyse Løsning Rapportering Implementering

Efter 
projektets 
udførelse 

Evaluering Afslutning

Kilde: Egen tilvirkn ing ud fra Poulfelt et. al 1999, s.65; Wilson, 1996; Chen et a l. 2008, s.167 og www.dmr.nu, bilag 1

 

De underliggende elementer, i ovenstående delkomponenter af konsulentprocessen, afhænger 

af problemets natur jf. procesindfaldsvinklen og metoden gennem den valgte konsulentres-

source.  
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Indkøbsprojekter vil have karakter af ovenstående proces (Figur 7) med den rationelle eller 

afklarende metode og procesindfaldsvinkel som udgangspunkt. Der ligger i et indkøbsprojekts 

natur et fokus på indsamling af data, samt analyse af indkøb og omkostninger, der med en 

analytisk tilgang søger at optimere værdien for den fokale virksomhed. Processen omkring 

indkøbsprojekter kan have enten lav eller høj grad af procesfokus. Ved lav procesfokus (den 

rationelle indfaldsvinkel) vil der være meget planlægning af fra starten, hvor ledelsen har de-

fineret klare økonomiske mål med projektet ved eksempelvis et konkret sourcing forløb. Ved 

høj proces fokus (den afklarende indfaldsvinkel) kan der være tale om en mere politisk proces 

med den fokale organisation ved eksempelvis udarbejdelse af indkøbsstrategier, leverandør-

evalueringer og ressourceudnyttelse.    

Indkøbsprojekter vil have karakter af ovenstående proces (Figur 7) med den rationelle eller 

afklarende metode og procesindfaldsvinkel som udgangspunkt. Der ligger i et indkøbsprojekts 

natur et fokus på indsamling af data, samt analyse af indkøb og omkostninger, der med en 

analytisk tilgang søger at optimere værdien for den fokale virksomhed. Processen omkring 

indkøbsprojekter kan have enten lav eller høj grad af procesfokus. Ved lav procesfokus (den 

rationelle indfaldsvinkel) vil der være meget planlægning af fra starten, hvor ledelsen har de-

fineret klare økonomiske mål med projektet ved eksempelvis et konkret sourcing forløb. Ved 

høj proces fokus (den afklarende indfaldsvinkel) kan der være tale om en mere politisk proces 

med den fokale organisation ved eksempelvis udarbejdelse af indkøbsstrategier, leverandør-

evalueringer og ressourceudnyttelse.    

  

Der findes mange håndbøger, guider, tjeklister og tips til at få det gode konsulentforløb og 

sikre en succesfuld proces (Dansk Management Råd, bilag 1; Poulfelt et al., 1999; Wilson, 

1996). Fra Poulfelt angives ”samarbejdets nøglefaktorer”, der vil have stor indflydelse på 

konsulentprojektets succes (Poulfelt et al., 1999, s. 87-112), der indeholder: ”Gensidige hold-

ninger, situationstilpasning, samarbejdsformer, aktiv involvering, proessens betydning, inte-

ressentfokus, kompetence, personmatch, værditilvækst og kritiske succesfaktorer”. De for-

skellige forfattere har alle det til fælles, at de opfordrer virksomhedslederen / organisationen 

(kunden) til at være omhyggelig med valg af konsulentressource.  I forhold til ovenstående 

model (Figur 7), beskrives processen ”før projektets udførelse” derfor nærmere.     

Der findes mange håndbøger, guider, tjeklister og tips til at få det gode konsulentforløb og 

sikre en succesfuld proces (Dansk Management Råd, bilag 1; Poulfelt et al., 1999; Wilson, 

1996). Fra Poulfelt angives ”samarbejdets nøglefaktorer”, der vil have stor indflydelse på 

konsulentprojektets succes (Poulfelt et al., 1999, s. 87-112), der indeholder: ”Gensidige hold-

ninger, situationstilpasning, samarbejdsformer, aktiv involvering, proessens betydning, inte-

ressentfokus, kompetence, personmatch, værditilvækst og kritiske succesfaktorer”. De for-

skellige forfattere har alle det til fælles, at de opfordrer virksomhedslederen / organisationen 

(kunden) til at være omhyggelig med valg af konsulentressource.  I forhold til ovenstående 

model (Figur 7), beskrives processen ”før projektets udførelse” derfor nærmere.     

3.1.1 Før projektets udførelse 3.1.1 Før projektets udførelse 

Fasen ”Før projektets udførelse” (også benævnt sourcing) er en vigtig del af konsulentproces-

sen, da det er her selve grundlaget for det fremtidige samarbejde tegnes et samarbejde, som er 

afgørende for det endelige resultat af konsulentprojektet. Fasen vil være en afklaring hos den 

fokale manager/organisation om, det er muligt at løse opgaven selv eller behovet for konsu-

lentressourcen er til stede, hvorfor fasen kan ses som en form for make-and-buy beslutning / 

proces. Fra ovenstående figur (Figur 7) ses, at fasen kan opdeles i tre delelementer: 1) Define-

ring af problem eller projekt, 2) Kontakt til konsulenter og selektering og 3) Afklaring af pro-

blem, mål, metode, plan og kontrakt, der er nærmere forklaret nedenfor.    

Fasen ”Før projektets udførelse” (også benævnt sourcing) er en vigtig del af konsulentproces-

sen, da det er her selve grundlaget for det fremtidige samarbejde tegnes et samarbejde, som er 

afgørende for det endelige resultat af konsulentprojektet. Fasen vil være en afklaring hos den 

fokale manager/organisation om, det er muligt at løse opgaven selv eller behovet for konsu-

lentressourcen er til stede, hvorfor fasen kan ses som en form for make-and-buy beslutning / 

proces. Fra ovenstående figur (Figur 7) ses, at fasen kan opdeles i tre delelementer: 1) Define-

ring af problem eller projekt, 2) Kontakt til konsulenter og selektering og 3) Afklaring af pro-

blem, mål, metode, plan og kontrakt, der er nærmere forklaret nedenfor.    
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Definering af problem eller projekt Definering af problem eller projekt 

Definering af problem eller projekt, er kundens (den fokale managers eller organisations) 

egen initiale proces, der udspringer fra årsagen eller motivet for brugen af konsulentressour-

cen, som beskrevet ovenfor (afsnit 3.1). Processen der leder op til beslutningen om at der gø-

res brug af konsulentressource, kan antage flere forskellige forløb afhængigt af årsagen eller 

motivet, men påvirkes hovedsagelig af opgaves problemstilling samt interne forhold i organi-

sationen eller hos manageren. Behovet og opgaven kan dermed have karakter af en yderst 

konkret eller en mere løs indikation.  

Definering af problem eller projekt, er kundens (den fokale managers eller organisations) 

egen initiale proces, der udspringer fra årsagen eller motivet for brugen af konsulentressour-

cen, som beskrevet ovenfor (afsnit 3.1). Processen der leder op til beslutningen om at der gø-

res brug af konsulentressource, kan antage flere forskellige forløb afhængigt af årsagen eller 

motivet, men påvirkes hovedsagelig af opgaves problemstilling samt interne forhold i organi-

sationen eller hos manageren. Behovet og opgaven kan dermed have karakter af en yderst 

konkret eller en mere løs indikation.  

Kontakt til konsulenter og selektering  Kontakt til konsulenter og selektering  

Når kunden har overvejet mulige interne løsninger, og fundet at der eksisterer et behov for 

ekstern assistance, vil der ofte foregå en sondering af markedet for konsulentressourcer, der 

besidder de ønskede kompetencer og der vil ske en selektering af egnede mulige konsulent-

ressourcer. Fremgangsmåden skitseres af Poulfelt et al., der angiver følgende trin (Poulfelt et 

al., 1989, s. 56): 1) Søgning efter relevante profiler 2) Markedskontakter, herunder referencer 

og prisen 3) Den foreløbige liste 4) Etablering af samarbejdsgrundlag. 

Når kunden har overvejet mulige interne løsninger, og fundet at der eksisterer et behov for 

ekstern assistance, vil der ofte foregå en sondering af markedet for konsulentressourcer, der 

besidder de ønskede kompetencer og der vil ske en selektering af egnede mulige konsulent-

ressourcer. Fremgangsmåden skitseres af Poulfelt et al., der angiver følgende trin (Poulfelt et 

al., 1989, s. 56): 1) Søgning efter relevante profiler 2) Markedskontakter, herunder referencer 

og prisen 3) Den foreløbige liste 4) Etablering af samarbejdsgrundlag. 

  

Det sidste punkt af Poulfelt et al.s trin er i ovenstående procesbeskrivelse (Figur 7) henlagt til 

næste delproces. Processen (1-3 jf. ovenstående) forløber ofte i to tempi, hvor den første er en 

mere generel afsøgning af markedet, hvorunder der indhentes informationer og referencer om 

muligt egnet konsulentressourcer. Den anden del er en mere intens proces med et udvalg af 

mulige (2-4 stykker) konsulentressourcer, hvor de enkelte vurderes. Konsulentressourcerne 

vil blive indviet i kundens formål og motivation, og herunder rammerne for projektet. Det er 

ikke sikkert at al information (om kunden) vil tilgå konsulentressourcen på dette tidspunkt, 

men tilstrækkeligt til at afklare indgangsvinklen (skolen) for konsulentressourcen.  Evaluering 

sker ofte på baggrund af konsulentressourcens oplæg, der typisk indeholder nedenstående 

elementer (Poulfelt et al., 1999, s. 92): ”Udgangspunkt – situationsopfattelse, Opgavens for-

mål, Metodik, Organisation, Tidsrammer og Budget”. 

Det sidste punkt af Poulfelt et al.s trin er i ovenstående procesbeskrivelse (Figur 7) henlagt til 

næste delproces. Processen (1-3 jf. ovenstående) forløber ofte i to tempi, hvor den første er en 

mere generel afsøgning af markedet, hvorunder der indhentes informationer og referencer om 

muligt egnet konsulentressourcer. Den anden del er en mere intens proces med et udvalg af 

mulige (2-4 stykker) konsulentressourcer, hvor de enkelte vurderes. Konsulentressourcerne 

vil blive indviet i kundens formål og motivation, og herunder rammerne for projektet. Det er 

ikke sikkert at al information (om kunden) vil tilgå konsulentressourcen på dette tidspunkt, 

men tilstrækkeligt til at afklare indgangsvinklen (skolen) for konsulentressourcen.  Evaluering 

sker ofte på baggrund af konsulentressourcens oplæg, der typisk indeholder nedenstående 

elementer (Poulfelt et al., 1999, s. 92): ”Udgangspunkt – situationsopfattelse, Opgavens for-

mål, Metodik, Organisation, Tidsrammer og Budget”. 

  

Der skabes i denne proces en initial fælles forståelse for projektet. Relationsdannelsen, og 

herunder tilliden, mellem de aftalende parter (der etableres på management niveau) udstikker 

Der skabes i denne proces en initial fælles forståelse for projektet. Relationsdannelsen, og 

herunder tilliden, mellem de aftalende parter (der etableres på management niveau) udstikker 
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tendenserne for det fremadrettede samarbejde. ”Det afgørende for (virksomhedslederen, red.) 

ved valg af konsulent er tillid og personligt kendskab” (Poulfelt og Brask, 1989, s. 64). 

tendenserne for det fremadrettede samarbejde. ”Det afgørende for (virksomhedslederen, red.) 

ved valg af konsulent er tillid og personligt kendskab” (Poulfelt og Brask, 1989, s. 64). 

Den endelige selektering (udvælgelse) af konsulentressourcer vil herefter typisk ske på bag-

grund af flere variabler eller krav, hvor Poulfelt et al. angiver følgende muligheder (Poulfelt et 

al., 1989, ss. 56-67): ”Faglig viden, brancheviden, konsulentmetode og samarbejdsform, kon-

kurrenceklausul, personer i form af bestemte konsulenter, tidsrammer (inkl. forventet færdig-

gørelsestidspunkt), økonomi og generelt omdømme.” 

Den endelige selektering (udvælgelse) af konsulentressourcer vil herefter typisk ske på bag-

grund af flere variabler eller krav, hvor Poulfelt et al. angiver følgende muligheder (Poulfelt et 

al., 1989, ss. 56-67): ”Faglig viden, brancheviden, konsulentmetode og samarbejdsform, kon-

kurrenceklausul, personer i form af bestemte konsulenter, tidsrammer (inkl. forventet færdig-

gørelsestidspunkt), økonomi og generelt omdømme.” 

  

Det er ofte konsulentressourcens honorar eller det forventede økonomiske output (økonomi), 

der vægtes meget højt ved valg af konsulentressource. I den forbindelse bør projektet samlede 

omkostninger berøres, idet et konsulentprojekt vil have to overordnede omkostningsgrupper, 

nemlig de direkte og de indirekte. De direkte er anført ovenfor, mens de indirekte afhænger af 

den fokale organisations involvering i projektet. Disse omkostninger ligger i medarbejdere der 

med deres ressource i form af tid understøtter projektet, hvilket påvirkes af den ønskede / 

valgte procesmetode (se ovenfor i afsnit 3.1). De indirekte omkostninger bliver ofte overset i 

forbindelse med valg af konsulentressource, og indgår ofte ikke i endelige oversigten over 

projekts værdi- og resultatskabelse. Poulfelt angiver herunder at omkostningen kan anses som 

en læringsomkostning i organisationen, forudsat at adfærden ændres (Poulfelt et al., 1999, ss. 

122-123; Poulfelt et al., 1989, ss. 62-63).  

Det er ofte konsulentressourcens honorar eller det forventede økonomiske output (økonomi), 

der vægtes meget højt ved valg af konsulentressource. I den forbindelse bør projektet samlede 

omkostninger berøres, idet et konsulentprojekt vil have to overordnede omkostningsgrupper, 

nemlig de direkte og de indirekte. De direkte er anført ovenfor, mens de indirekte afhænger af 

den fokale organisations involvering i projektet. Disse omkostninger ligger i medarbejdere der 

med deres ressource i form af tid understøtter projektet, hvilket påvirkes af den ønskede / 

valgte procesmetode (se ovenfor i afsnit 3.1). De indirekte omkostninger bliver ofte overset i 

forbindelse med valg af konsulentressource, og indgår ofte ikke i endelige oversigten over 

projekts værdi- og resultatskabelse. Poulfelt angiver herunder at omkostningen kan anses som 

en læringsomkostning i organisationen, forudsat at adfærden ændres (Poulfelt et al., 1999, ss. 

122-123; Poulfelt et al., 1989, ss. 62-63).  

Afklaring af problem, mål, metode, plan og kontrakt Afklaring af problem, mål, metode, plan og kontrakt 

Afklaring af problem, mål, metode, plan og kontrakt er den næste og sidste delproces i fasen 

”Før projektets udførelse”. Valget af konsulentressource er nu taget ud fra ovenstående krav 

og det initiale oplæg fra konsulentressourcen. Den intense dialog med konsulentressourcen vil 

fortsætte, hvor problemet præciseres og afklares og der sættes (klarere) mål for samarbejdet 

og ”begge parter (bør) bestræbe sig på at formulere operationelle mål for samarbejdet og sik-

re, at disse mål bliver kendt og holdes i live” (Poulfelt et al., 1999, s. 66). Det er også muligt 

at afklaringen af problemet findes i samarbejdet med konsulentressourcen ud fra kundes initi-

ale definering af problemet.  Den endelige metode og plan afklares, hvis der ikke allerede er 

aftalt gennem oplægget fra konsulentressourcen, og de indledende drøftelser skal udmøntes i 

en konkret kontrakt og samarbejde. Det skal her erindres at ”grundlaget for et samarbejde be-

står typisk af to kontrakttyper, nemlig en formel og en psykologisk kontrakt” (Poulfelt et al., 

1999, s. 92).  

Afklaring af problem, mål, metode, plan og kontrakt er den næste og sidste delproces i fasen 

”Før projektets udførelse”. Valget af konsulentressource er nu taget ud fra ovenstående krav 

og det initiale oplæg fra konsulentressourcen. Den intense dialog med konsulentressourcen vil 

fortsætte, hvor problemet præciseres og afklares og der sættes (klarere) mål for samarbejdet 

og ”begge parter (bør) bestræbe sig på at formulere operationelle mål for samarbejdet og sik-

re, at disse mål bliver kendt og holdes i live” (Poulfelt et al., 1999, s. 66). Det er også muligt 

at afklaringen af problemet findes i samarbejdet med konsulentressourcen ud fra kundes initi-

ale definering af problemet.  Den endelige metode og plan afklares, hvis der ikke allerede er 

aftalt gennem oplægget fra konsulentressourcen, og de indledende drøftelser skal udmøntes i 

en konkret kontrakt og samarbejde. Det skal her erindres at ”grundlaget for et samarbejde be-

står typisk af to kontrakttyper, nemlig en formel og en psykologisk kontrakt” (Poulfelt et al., 

1999, s. 92).  
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Ved kundens (virksomhedslederens/organisationens) brug af konsulentressourcer og konsu-

lentressourcens opfattelse af forholdet til kunden, opfattes tillid ofte som et vigtigt og centralt 

element af begge parter (den psykologiske kontrakt) (Poulfelt et al., 1999).  
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element af begge parter (den psykologiske kontrakt) (Poulfelt et al., 1999).  

Konsulentressourcer anser tillid som en bærende del af kontrakten til kunden, men har præfe-

rence for kontrakter der tilgodeser en frihedsgrad svarende til den anvendte tilgang (skole). 

Virksomhedsledere anser ikke tillid for noget der kan erstatte selve kontrakten til konsulent-

ressourcen, men det er et essentielt element i valg af konsulentressource og i projektproces-

sen.7  
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Afsnittet søger at gennemgå supply chain managements litteraturen i forhold til partnerskaber 

og tillid med fokus på typer af tillid, kategorier, definitioner og implikationer heraf, jf. argu-

mentet om konsulenters anvendelse ved indkøb (Figur 1). 
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og tillid med fokus på typer af tillid, kategorier, definitioner og implikationer heraf, jf. argu-

mentet om konsulenters anvendelse ved indkøb (Figur 1). 

      

I litteraturen om supply chain management refereres der ofte til, at tillid er en forudsætning 

for at et samarbejdet bliver succesfuldt (Ghosh og Fedorowicz, 2008; Skjøtt-Larsen et al., 

2003; Skjøtt-Larsen, 1999; Heide, 1994). Tilgang og anvendelse af tillid foregår på forskelli-

ge måder og opfattes generelt som værende en faktor der kan påvirke relationen mellem par-

terne, og anses ofte som en faktor der kan styrke relationen eller relationerne.  

I litteraturen om supply chain management refereres der ofte til, at tillid er en forudsætning 

for at et samarbejdet bliver succesfuldt (Ghosh og Fedorowicz, 2008; Skjøtt-Larsen et al., 

2003; Skjøtt-Larsen, 1999; Heide, 1994). Tilgang og anvendelse af tillid foregår på forskelli-

ge måder og opfattes generelt som værende en faktor der kan påvirke relationen mellem par-

terne, og anses ofte som en faktor der kan styrke relationen eller relationerne.  

  

Tillid, og teorien omkring tillid, kan inddeles i forskellige opfattelser/skoler i supply chain 

management. I en opdeling heraf gives et billede på, hvordan tillid opfattes, anvendes og sæt-

tes i kontekst på forskellig via. Fra Hines fås en opdeling i tre skoler (Hines, 1996, s. 8):   

Tillid, og teorien omkring tillid, kan inddeles i forskellige opfattelser/skoler i supply chain 

management. I en opdeling heraf gives et billede på, hvordan tillid opfattes, anvendes og sæt-

tes i kontekst på forskellig via. Fra Hines fås en opdeling i tre skoler (Hines, 1996, s. 8):   

”Trust school””Trust school”, hvor der er tillid mellem parterne og den forklarende faktor er relationerne 

mellem dem. Der er også en antagelse om, at relationen og tilliden influeres af mange forskel-

lige forhold, såvel sociale som økonomiske.  

                                                 
7 Hansen, P.M. & Jarmann, J. 2004, Anbefaling af honoreringsform i branchen for Management Consulting, CBS 
Kandidatafhandling fra Finansiering og Regnskab, marts 2004, ss. 73-78 & Bilag 12+13.  
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”Parnership School”

 

”Parnership School”, hvor der er fokus på dyaden (og ikke et netværk eller kæde), og relatio-

nen og tillid opbygges og foregår i en ”lukket” sfære mellem to parter. 

”Japanese School”, hvor leverandører organiseres i niveauer og der er fokus på udvikling af 

leverandører. Skolen har som navnet antyder sit udspring i Japan og har sin fokus på ”long-

term” relationer i et netværk. 

En klassificering af tillid i de ovenstående skoler er den indledende karakteristik, når der ses 

nærmere på de teoretiske tilgange i den anvendte supply chain management litteratur i forhold 

til konsulentprocessen. 

 

Konsulentprocessen, som angivet ovenfor (afsnit 3.1), kan inddeles i fire forskellige skoler, 

efter karakteren af projekttype. Ved typen af indkøbsprojekter er der en indfaldsvinkel af ana-

lytisk karakter, og dermed enten en karakter der er rationel eller afklarende. Ved både den ra-

tionelle og den afklarende indfaldsvinkel til konsulentprocessen er der en interaktion mellem 

forskellige niveauer mellem den fokale virksomhed og konsulentressourcen. Der ligger i ind-

købsprojektets natur et samspil til den fokale virksomheds leverandører og en benchmark til 

selve markedet. Der er typisk tale om en kortere relation til konsulentressourcen, hvor udvæl-

gelsen og samarbejdet finder sted på markedsvilkår, og der er derfor ikke af længerevarende 

karakter. Endvidere vil projektets natur indeholde, at konsulentressourcen også har kontakt til 

den fokale virksomheds leverandører, hvorfor der ikke er tale om et én-til-én relation. Konsu-

lentprocessen vil dermed ikke følge ”parnership school” og/eller ”japanese school”. Ud fra 

dette og med den ovenstående (afsnit 3.1) karakteristik af indkøbsprojekter, finder ”trust 

school” bedst indpas i tilgangen til konsulentprocessen og heraf forståelsen af tillid.   

3.2.1 Netværk og TCA tilgange 

Det er af afgørende betydning for supply chain management at undersøge såvel det interorga-

nisatoriske samspil mellem virksomheder som det intraorganisatoriske i de fokale virksom-

hed, for derigennem at kunne beskrive og forklare recepten for generering af størst mulige 

værdi for virksomhederne (Skjøtt-Larsen, 1999). Forsknings fokus er på forskellige elemen-

ter, dynamikker og perspektiver af samspillet, hvor særligt relationen og management heraf 

har været i fokus (Ghosh og Fedorowicz, 2008; Hald et al., 2008; Dyer & Chu, 2003; Skjøtt-

Larsen et al., 2003; Cousins, 2002; Skjøtt-Larsen, 1999; Hines, 1996; Heide, 1994). De for 

forskellige teoretiske tilgange i supply chain management kan inddeles i forskellige teoretiske 
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tilgange, hvorunder Netværkstilgangen og Transaktionsomkostningsteori (TCA – Transaction 

Cost Approach) er eksempler herpå. De forskellige teoretiske tilgange har netop forskellige 

tilgange og/eller syn på relationen, herunder elementet i relationen tillid, og enheden der ana-

lyseres. For at undersøge tilgangen til tillid, ses der netop nærmere på netværk og TCA teori-

erne.     
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erne.     

  

Netværksteorien har den overordnede tilgang til relationen fra det sociologiske aspekt. Te-

orien taler om, at der er formelle og uformelle netværk, hvor ”informal cooperation often de-

velops between personal directly involved in the exchange of business, whereas formal coop-

eration is often established at a higher managerial level.” (Skjøtt-Larsen, 1999, s. 101). Disse 

netværk er dynamiske og ændres over tid, alt efter ændringer i relationerne. Tilliden er her et 

vigtigt og centralt element i netværksteorien, da det er gennem netop relationen at tilliden op-

bygges og danner grundlaget for informationsdeling og værdiskabelse virksomhederne i mel-

lem, og som Skjøtt-Larsen udtrykker det ”the actual cooperation does not happen until trust 

between the parties has developed” (Skjøtt-Larsen, 1999, s. 101). Teorien tilsiger, at der 

grundlæggende er fokus på tillid mellem netværkets partnere og der opbygges langvarige og 

gunstige samarbejdsrelationer, der muliggør færre omkostninger til håndteringen af relatio-

nen. Det er altså gennem den tætte samarbejdsrelation i netværket at parterne kan opnå større 

værdi end at gøre forretninger med andre udenfor netværket (markedet). 
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I forhold til konsulentprocessen (se afsnit 3.1), er det her relationen mellem den fokale virk-

somhed og konsulentressourcen der er i centrum, med relationen til leverandørerne i forhold 

til værdiskabelsen. Der er ofte ikke er tale om et længerevarende samarbejde, men et af korte-

re karakter. Relationen mellem parterne vil alligevel være funderet på en hvis udstrækning af 

eller opfattet tillid og informationsdeling, da konsulentressourcen ikke kan agere for eller med 

den fokale virksomhed uden de nødvendige informationer for projektets gennemførelse. Sam-

arbejdet, og dermed processens succes og værdi, afhænger derfor af informationsdelingen og 

tilliden mellem parterne ifølge netværks tilgangen. Det er således vigtigt at se tillid i forhold 

til de undersøgte strukturer og processer, når en konsulentproces skal analyseres.  
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Den anden tilgang til relationen er TCA, hvor tilgangen har det økonomiske perspektiv. TCA 

ser på selve transaktionerne mellem virksomhederne, og ser transaktionsomkostningerne heri 

Den anden tilgang til relationen er TCA, hvor tilgangen har det økonomiske perspektiv. TCA 

ser på selve transaktionerne mellem virksomhederne, og ser transaktionsomkostningerne heri 

 Copenhagen Business School, Cand. Merc. SCM kandidatafhandling Side 27 af 80 
    

Kapitel 3 – Teoretisk ramme



   

i forhold til asset specificity, opportunisme og asymmetrisk information på (Dyer, 1997; Dyer 

& Chu 2003; Skjøtt-Larsen, 1999). Det er således ikke selve relationen, men transaktionerne 

der genererer omkostningerne i relationen mellem virksomhederne der er i centrum. Fokus er 

på selve omkostningsminimeringen og herunder specielt på værdiskabelse. Tillid spiller dog 

også her en rolle, men her ses tillid som en måde at omkostningsminimere på (Dyer & Chu, 

2003), og Dyer & Chu udtrykker det således: “By comparison, trust not only minimizes tran-

saction costs, but also appears to have a mutually causal relationship with information sharing 

that also creates value in the exchange relationship. This uniqueness may explain why trust 

has been described as a key factor, and the primary governance mechanism, in most studies of 

high-performing dyads/networks” (Dyer & Chu, 2003, s. 67). 
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Ved brug af konsulentressource vil transaktionsomkostningsteorien dermed kunne bidrage til 

at præcisere værdien af tillid i konsulentprocessen, idet den har fokus på netop de samlede 

omkostninger. Som angivet ovenfor er TCA angivet ved én-til-én evaluering af relationen, 

hvorfor den samlede bedømmelse i forhold til konsulentprojektet skal medtage implikationer-

ne for alle relationerne.  
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Det fremgår af ovenstående, at tilgangen til tillid, relationen mellem virksomheder, ved både 

Netværks- og TCA perspektivet, spiller en central rolle. Ved netværksteorien er tillid en for-

udsætning for relationen, mens tillid ved TCA opfattes som en måde at omkostningsminimere 

på. De to teoretiske tilgange bidrager dermed til to meget forskellige måder at opfatte tillid på, 

hvilket også er opfattelsen af Skjøtt-Larsen: ” Transaction Cost and Network theory provide 

two theoretical approaches that complement each other by pointing attention to different is-

sues in logistics management” (Skjøtt-Larsen, 1999, s. 108). 
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Fra de overordnede tilgange af partnerskaber og tillid, netværk og TCA, ses der nu nærmere 

på skole, typer/kategorier, definitioner og implikationer af tillid i relationen fra supply chain 
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management perspektivet. Tillid kan inddeles i tre generelle ”sociologiske” typer (Barney & 

Hansen, 19948), der ses i (Skjøtt-Larsen, 1999, s. 104): 

management perspektivet. Tillid kan inddeles i tre generelle ”sociologiske” typer (Barney & 

Hansen, 19948), der ses i (Skjøtt-Larsen, 1999, s. 104): 

”Weak trust”Weak trust (limited possibilities of opportunism), can usually be regulated through the mar-

ket or adequate economic and social safeguards”  

“Semi-strong trust (trust through regulations), can usually be regulated through the market or 

adequate economic and social safeguards”  

“Strong trust (”hard-core” trustworthiness), the trustworthy behavior usually rests on values, 

principles and standards that are internalized in the parties participating in a commercial ex-

change” 

 

Tillid kan også inddeles i tre typer i ”TCA sammenhæng” (Williamson, 19939), der ses i 

(Skjøtt-Larsen, 1999, s. 103):  

”Calculative trust, derives from the parties’ contractual arrangement of ex post safeguards that 

prevent the other party from acting in an opportunistic way”  

”Hyphenated trust, is related to the institutional surroundings in which the transactions are 

embedded” and “derive from safeguards that are in place in the environment of a relationship”  

”Personal trust, is reserved for very special relationships between family, friends and lovers, 

and consequently, it does not belong in the world of business”   

 

Fra ovenstående ses, at tillid kategoriseres på forskellige måder, hvor både sociologiske og 

økonomiske elementer spiller ind, dog med en overvægt mod de økonomiske. Disse elementer 

søges yderligere undersøgt med henblik på management af relationen.  

 

Tillid ses hos Dyer og Chu som værende et unikt element som ”governance mechanism” (Dy-

er & Chu, 2003, s. 66), og de opdeler inter-organisationel tillid i tre kategorier: 1) Reliability, 

3) Fairness og 3) Goodwill/benevolence, og opstiller endvidere fire hypoteser om sammen-

spillet mellem tillid, transaktionsomkostninger og informationsdeling (Dyer & Chu, 2003, ss. 

59-60): 

                                                 
8 Barney, J.B. & Hansen, M.H. 1994. Trustworthiness as a Source of Competitive Advantage. 1993. Strategic 
management Journal, Vol 15, pp. 175-190. 
9 Williamson, O.E. 1993. Calculativeness, Trust, and Economic Organization. Journal of Law and Economics, 
1993, Vol36, April, pp. 453-486.   
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“Hypothesis 1.

 

“Hypothesis 1. The greater the supplier trust in the buyer, the lower the ex ante transaction 

costs (contracting costs) incurred by the exchange partners.” 

“Hypothesis 2. The greater the supplier trust in the buyer, the lower the ex post transaction 

costs (monitoring and enforcement costs) incurred by the exchange partners.” 

“Hypothesis 3. The greater the supplier trust in the buyer, the more the supplier will share 

valuable (confidential) work-related information with the buyer.”  

“Hypothesis 4. All else being equal, the greater the buyer trustworthiness, the lower the buyer 

transaction costs and the better the buyer's profit performance.”  

 

Dyer & Chu konkluderer ”We believe that trust in supplier-buyer relations may be an impor-

tant source of competitive advantage in industrial settings” (Dyer & Chu, 2003, s. 67). 

 

Styring af relationen er også i fokus hos Ghosh & Fedorowicz, 2008, idet de ser på hvordan 

tillid influerer “Relations Governance” i supply chain management. Tillid angives at spille en 

vigtig og central rolle i supply chain governance, hvor “Contract, Trust and Bargaining 

Power” udgør “governance in supply chain information sharing” (Ghosh & Fedorowicz, 

2008, s. 461). Ghosh & Fedorowicz opstiller og benytter fire typer af tillid (Ghosh & Fedo-

rowicz, 2008, s. 458): 

Calculative trust – “Calculative trust is an ongoing, market-oriented, economic calculation for 

assessing the benefits and costs that can be derived from creating and sustaining a relation-

ship. It thus reflects an assessment of a partner’s likely cooperation, based on the partner’s 

qualities and social constraints. This type of trust develops in the building phase of a business 

relationship”. 

Competence trust – “This refers to the ability of a chain member to perform a task that it says 

it can perform. Competence trust covers technical, operational, human and financial abilities. 

It develops when the skills needed to perform a task reside across partners. The other factor 

that contributes to its development is the level of search undertaken by one party for those 

skills before selecting the right partner to enter into such a relationship. This trust develops 

during the early interaction phase.” 

Trust in integrity – “Trust in integrity is the belief that a trustee makes good faith agreements, 

tells the truth and fulfils promises. Consistency and loyalty are two components of integrity. 

Integrity is based on experience from interpersonal relationships between the trustee and the 
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trustor and more specifically on their perceptions of each others’ past behavior. Integrity is 

important in a supply chain because of the presence of numerous players with sometimes con-

flicting goals and the existence of written and oral promises to be fulfilled.“ 

trustor and more specifically on their perceptions of each others’ past behavior. Integrity is 

important in a supply chain because of the presence of numerous players with sometimes con-

flicting goals and the existence of written and oral promises to be fulfilled.“ 

Trust in predictability

 

Trust in predictability – “Predictability reflects the trustor’s belief that a trustee’s actions 

(good or bad) are consistent enough that it can be forecasted in a given situation. It is based 

on the premise that organizations are consistent, stable, and predictable in relation to past pat-

terns of behavior. Relationship development explained by this type of trust depends on an 

ability to predict outcomes with a high probability of success, which is key to the effective 

and uninterrupted operation of a supply chain.”  

 

Overordnet kan tilgangen til relationens management altså inddeles i to hovedgrupper/skoler: 

”a behavioural or humanistic” og ”economic” (Cousins, 2002, s. 72), hvor netværksteorien 

fokuserer på den første og TCA på den anden. De to tilgange komplimenterer hinanden 

(Skjøtt-Larsen, 1999, s. 108), hvilke derfor også er gældende for tillid.  

3.2.3 Værdiskabelse ved tillid 

Værdien af relationen eller transaktionen er ligeledes et ikke uvæsentligt element ved mana-

gement af relationen. Tilliden er nemlig ikke det essentielle for en business relation, men der-

imod selve værdiskabelsen i(mellem) virksomhederne. Virksomheder benytter netop tillid på 

forskellige måder til at mindske omkostningerne ved samarbejdet med andre virksomheder. 

Cousins ser her, at “Relationships should be viewed as an inter- and intra-organisational proc-

ess. Like any other process within a firm such as communication, they exist to deliver some-

thing, namely value.” (Cousins, 2002, s. 78). Cousins behandler også tillid, og adapterer og 

benytter definitionen af tillid fra Sako10, der opdeler tillid i tre kategorier (Cousins, 2002, s. 

75): 

“Contractual Trust – The trust that the supplier (or other party) will adhere to the points of the 

contract as agreed. These cover both explicit and implicit agreements.” 

“Goodwill Trust – The trust that the other party will, if required, perform tasks in excess of 

the agreed terms and conditions.” 

                                                 
10 Sako, M., 1990. Prices, Quality and Trust: Inter-firm relations in Britain & Japan. Cambridge University Press, 
Cambridge, UK. 
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“Competence Trust“

 

Competence Trust – The trust that the other party has the ability to be able to produce what 

the contract requires.” 

 

Det er endvidere Cousins opfattelse, at tillid og risici er to sider af same mønt, hvor tillid ud-

gør det kendte og risici det ukendte, og går videre til at sige (Cousins, 2002, ss. 71-72)., at:   

”Partnership relationships do not exist, rather there are ranges of varying collaborative rela-

tionships, all of which are competitive” 

“Organisations do not trust each other, they manage risk based on business case decisions.” 

“A‘relationship’ is not an entity; it is a process. Like any process it needs to be focused on a 

definable outcome. That outcome can range from cost savings through to joint product devel-

opment and problem solving. Once the focus (output) is decided the appropriate relationship 

can be developed.” 

 

I forhold til relationer og tillid er Cousins endnu mere kritisk over for tilgangen fra TCA og 

netværk, og har et særdeles klart synspunkt omkring værdiskabelse og virksomhedsrelationer, 

hvilket giver sig udtryk i dette rammende citat: 

“This paper takes the view that companies are in business to make money (private sector) or 

to save money (public sector), either way they will want to maximise. Therefore the issue 

here is not about trust, but rather how to optimally manage the situation. It must be remem-

bered that all firms are ‘snakes’; they are maximisers and satisfiers concerned with their own 

survival and self-interest. If that self-interest is best served by working closely with another 

firm then they will do so. However, when that interest is no longer served, rest assured, they 

will bite you!” (Cousins, 202, s. 81) 

 

Synliggørelsen af værdiskabelsen er et meget fremherskende ønske fra management side, da 

resultatet af business beslutninger og samarbejdsrelationer godtgøres for den fokale virksom-

hed og/eller individer. Værdien (value, output, result) kan have karakter af mange forskellige 

ting, eksempelvis økonomiske, politiske, tekniske og sociologiske, mens der i virksomheds-

øjemed ofte ses på de økonomiske jf. diskussionen fra Cousins. En lignende tilgang til værdi-

skabelse vil også være til stede i et konsulentprojekt, da netop værdiskabelsen af samarbejdet 

med konsulentressourcen er i fokus jf. Introduktionen (afsnit 1).      
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Fra Hald et al. gives et netop et framework for ”attraction in buyer-supplier relationship”, 

hvor netop tillid og value præsenteres i samme funktion og udtrykt i nedenstående ligning 

(Hald et al., 2008, s. 3): 

Fra Hald et al. gives et netop et framework for ”attraction in buyer-supplier relationship”, 

hvor netop tillid og value præsenteres i samme funktion og udtrykt i nedenstående ligning 

(Hald et al., 2008, s. 3): 

• “Party’s Attraction = F[P[Expected value]; P[Trust]; P[Dependence]]” • “Party’s Attraction = F[P[Expected value]; P[Trust]; P[Dependence]]” 

o Hvor, “F[y] is the attracted party's attraction function towards the attractive 

party in question.” 

o Hvor, “F[y] is the attracted party's attraction function towards the attractive 

party in question.” 

o Hvor, P[x] is the attracted party's perception function towards the outcome of 

x.” 

o Hvor, P[x] is the attracted party's perception function towards the outcome of 

x.” 

Hald et al. argumenterer for at ”order to improve value transferal and even value creation in 

buyer–supplier relationships, it is not enough to optimize and/or coordinate management and 

control mechanisms.” (Hald et al., 2008, ss. 1-2).     

Hald et al. argumenterer for at ”order to improve value transferal and even value creation in 

buyer–supplier relationships, it is not enough to optimize and/or coordinate management and 

control mechanisms.” (Hald et al., 2008, ss. 1-2).     

Hald et al. anvender både sociologiske og økonomiske elementer i deres framework, og hvor 

de medtager tillid fra den sociologiske del. Tillid siges at findes og skabes i enhver social in-

teraktion. Fra Mayer et al. (Mayer et al., 1995) benyttes de grundlæggende elementer for tillid 

(Mayer et al., 1995, ss. 717-719): 

Hald et al. anvender både sociologiske og økonomiske elementer i deres framework, og hvor 

de medtager tillid fra den sociologiske del. Tillid siges at findes og skabes i enhver social in-

teraktion. Fra Mayer et al. (Mayer et al., 1995) benyttes de grundlæggende elementer for tillid 

(Mayer et al., 1995, ss. 717-719): 

”Ability”

 

Ability, is the set of competencies that allow a party to perform in some area. Thus, if attrac-

tion is the force drawing a buyer and a supplier closer together, ability is a competency or 

value potential of the actor. Ability is therefore already included in our buyer/supplier value 

perception constructs. Benevolence and integrity on the other hand are not included.”   

“Benevolence, is “the extent to which a trustee is believed to want to do good to the trustor 

aside from an egocentric profit motive”  

“Integrity, on the other hand is a characteristic related to the trustee that is made visible if “the 

trustee adheres to a set of principles that the trustor finds acceptable”  

 

Hald et al. angiver endvidere, hvordan de tre elementer (perceived expected value, perceived 

trust, perceived dependence) påvirker hinanden og sætter niveauer på sammenhængen. Ni-

veauerne sættes til lav, middel og højt, hvilket gør dem mere operationelle. Niveauerne kan 

ses også som værende (minus, neutralt, plus), hvilket omdannes til simpel en numerisk skala 

(-1, 0 og 1). Der antages en positiv korrelation for elementerne ”perceived expected value” og 

”perceived trust” til ”resultant percieved attraction”, og der antages en negativ korrelation for 

”perceived dependence”, ud fra Hald et al. argumenter (Hald et al., 2008, ss. 7-8). Antagelsen 

om sammenhængen kan ses af nedenstående figur (Figur 8).  
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Figur 8 – Expected value, dependence and trust in conjunction of perceived attraction Figur 8 – Expected value, dependence and trust in conjunction of perceived attraction 

Number
1 High + 1 H igh + 1 High + 1 High + 1
2 High + 1 Low - -1 High + 1 High + 1
3 High + 1 Low - -1 Low - -1 Medium Neutral 0
4 Low - -1 H igh + 1 High + 1 Medium Neutral 0
5 Low - -1 Low - -1 High + 1 Medium Neutral 0
6 Low - -1 H igh + 1 Low - -1 Low - -1
7 Low - -1 Low - -1 Low - -1 Low - -1
8 High + 1 H igh + 1 Low - -1 Low - -1

Kilde: Egen tilv irkning fra Hald et al ., 2008, s. 8

Expected Value Perceived dependence Perceived t rust Resultant perceived attraction

 

Ud fra ovenstående sammenhængende med de numeriske værdier, er det muligt at gennemfø-

re en matematisk analyse via multipel regression, idet der er otte ligninger der underbygger 

funktionen. Fra analyserne (bilag 13 a & 13 b) ses det overraskende, at ”perceived depen-

dence” ikke bidrager signifikant til forklaring af ”perceived attraction”, hvorfor der vælges at 

se bort fra ”perceived dependence”. Hald et al. funktion ser nu ud som følgende:   

• Party’s Attraction = F[P[Expected value]; P[Trust]] 

Funktionen kan ændres i forhold til tillid og value, og ser således ud:  

• Trust = F[P[Expected value]; P[Party’s attraction]] 

• Expected value = F[P[Trust]; P[Party’s attraction]] 

 

Fra ovenstående angives en sammenhæng for tillid, tiltrækning og value, hvormed value 

(værdiskabelse) ved tilliden bliver synlig. Tillid kan dermed sige noget om ”Expected value” 

og ”Party’s attraction” i sammenhæng med disse.     

3.2.4 Oversigt over tillid i SCM 

De forskellige ovenstående anvendte SCM bidrag til forståelse af tillid og implikationerne 

heraf, er listet i nedenstående oversigt.  
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Figur 9 – Oversigt over SCM og tillid  Figur 9 – Oversigt over SCM og tillid  

Artikel Teoretisk 
tilgang Skoler Typer af tillid / 

kategorier Def. af tillid Implikationer for tillid

Hines, 1996 Netværk
Trust          

Partnership     
Japanese

Opdeler ikke tillid 
yderligere.          

Fokuserer på 
Japanese School

"the overview would suggest that 
supplier coordination, through 

the use of the various 
techniques, leads to high trust 
relations, in reality there is a 
much more complex web of 

interrelationships" s. 11

Ønskes netværkssamarbejde skal 
den japanske skole følges med 

fokus på "coordination and 
development", herunder "supplier 
association, crosstransfer of staff 

and ono-to-one consultancy 
assistance" s.11 & 19. Dermed 
bliver den primære effekt "close 

high trust relations". 

TCA Economic
Calculative 
Hyphenated         

Personal

"the willingness to engage in a 
transaction in the absence og 
adequate safegards" & "The 

mutual confidence that no party 
to an exchange will exploit 

another's vulnerabilities" s. 103-
104

Tillid kommer via eller vælges som 
en "safegard" mod opportunistisk 
adfærd. Tillid anses som en måde 

at reducere omkostninger ved 
transaktioner.  

Netværk Sociological
Weak              

Semi-strong         
Strong

"Trust…is a characteristic of the 
relation between the parties, 
whereas trustwortiness is a 

characteristic of the individual 
partners. A partner is trustworthy 

when he is worthty of other 
people's trust" s. 104

"Firms that place a strong trust in 
each other have greater 
opportunities of gaining 

competitive  afvantages from 
cooperation than firms that have 
no project themselves through 

different kinds of safeguards" s. 
104

Dyer & Chu, 
2003 TCA TCA

Reliability           
Fairness            
Goodwill / 

Benevolence

"trust as one party's confidence 
that the other party in the 

exchange relationship will not 
exploit its vulnerabilities" & 

"interorganizational
trust describes the extent to 

which organizational members 
have a collectively held trust 

orientation toward the partner 
firm" s. 58

"Trust is unique as a govemance 
mechanism because it not only 
minimizes transaction costs, but 

also has a mutually causal 
relationship with information 

sharing, which also creates value 
in the exchange relationship." s. 

57

Ghosh & 
Fedorowich, 

2008
TCA TCA

Calculative 
Competence        

Trust in integrity      
Trust in predictability

"Trust (or more precisely, the 
lack of trust)… reflects the 

confidence of one party in a two-
way relationship that the other 

party will not exploit its 
vulnerabilities" s.457

"Trust as a governance 
mechanism plays a crucial role in 

sharing information among 
business partners." s. 453 og at 
"trust works in conjunction with 

power and contracts in governing 
the exchange of information." s. 

466

Cousins, 
2002 TCA Behavioural     

Economic

Contractual         
Goodwill  

Competence

Tillid er defineret ved de tre 
typer. Overordnet ses tillid som 
forudsigelig og sikker: "Knowing 
they will do what they said that 

they would, Having faith, A 
willingness to participate, An 

understanding, Being 
predictable" s. 79

"Organisations do not trust each 
other, they manage risk based on 

business case decisions"s. 71. 
"trust is seen as predictable and 

safe and risk is seen as 
unpredictable and therefore not 
safe. Further to this argument is 
how risk averse or risk taking the 

firm is. This will naturally be based 
on the level of reward perceived 

from the transaction" s. 79 

Hald et al., 
2008

TCA 
Netværk

Social exhange 
&             

Value in buyer-
supplier 

relationship

Ability              
Benevolence        

Integrity

Tillid er "a natural and necessary 
ingredient in any social 

exchange, since such exchange 
“involves unspecified obligations, 
the fulfillment of which depends 

on trust because it cannot be 
enforced in the absence of a 

binding contract” s 3 & er 
defineret ved de tre type med de 

underliggende elementer: 
"Loyality, support og shared 

values, fairness, reliability" s.5 

Tillid er et centralt element i 
forståelse af "attraction in buyer-

supplier relationship", hvor 
"attraction is constructed as the 
combined output of the complex 

interaction between expected 
value, trust and dependence" s.7 

Dermed sættes der sammenhæng 
mellem tillid og value. 

Kilde: Egen tilvirkning

Skjøtt-
Larsen, 1999
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Fra konsulentteorien opfattes netop også tillid en grundsten i samarbejdet ved brugen af kon-

sulentressourcer (Poulfelt et al., 1999, s. 94). Det leder frem til følgende overordnede perspek-

tiver om relationer og tillid: Partnerskabsrelationer eksisterer, hvor tillid ses som et væsentligt 

element i samarbejde. Organisationers tillid er en aggregering af de interpersonelle relationer 

eller af en manager opfattet. Relationer er en proces mellem personer, hvor tillid ses i forhold 

til de individuelle relationer. Med ovenstående in mente, ses der yderligere på begrebet tillid, 

da det har en særlig betydning i forhold til både SCM litteraturen og et konsulentprojekt og 

denne proces.    

Fra konsulentteorien opfattes netop også tillid en grundsten i samarbejdet ved brugen af kon-

sulentressourcer (Poulfelt et al., 1999, s. 94). Det leder frem til følgende overordnede perspek-

tiver om relationer og tillid: Partnerskabsrelationer eksisterer, hvor tillid ses som et væsentligt 

element i samarbejde. Organisationers tillid er en aggregering af de interpersonelle relationer 

eller af en manager opfattet. Relationer er en proces mellem personer, hvor tillid ses i forhold 

til de individuelle relationer. Med ovenstående in mente, ses der yderligere på begrebet tillid, 

da det har en særlig betydning i forhold til både SCM litteraturen og et konsulentprojekt og 

denne proces.    

3.3 Sociologisk tilgang til tillid 3.3 Sociologisk tilgang til tillid 

Begrebet tillid er undersøgt i flere forskellige sammenhænge, perspektiver og teoretiske til-

gange igennem mange år, hvor tillid har forskellige dimensioner (Svensson, 2004, ss. 472-

473). Ved interorganisatoriske forretningsrelationer spiller tillid afgjort en rolle, hvilket un-

derstreges af gennemgangen af partnerskaber og tillid i SCM. Tillid er, som angivet i ovenstå-

ende afsnit (3.2) altså et centralt begreb, da relationer dannes og håndteres med udgangspunkt 

mellem personer. SCM litteraturen behandler tillid overfladisk, idet det ofte opfattes at: “Trust 

is one of very few constructs that can apply equally to individuals, groups of individuals, 

companies, industry groups, political entities, and supply chains.” (Ghosh & Fedorowicz, 

2008, s. 457). De argumenterer dermed for, at tillid bliver et virksomhedsbegreb og ikke dan-

nes mellem personer. 

Begrebet tillid er undersøgt i flere forskellige sammenhænge, perspektiver og teoretiske til-

gange igennem mange år, hvor tillid har forskellige dimensioner (Svensson, 2004, ss. 472-

473). Ved interorganisatoriske forretningsrelationer spiller tillid afgjort en rolle, hvilket un-

derstreges af gennemgangen af partnerskaber og tillid i SCM. Tillid er, som angivet i ovenstå-

ende afsnit (3.2) altså et centralt begreb, da relationer dannes og håndteres med udgangspunkt 

mellem personer. SCM litteraturen behandler tillid overfladisk, idet det ofte opfattes at: “Trust 

is one of very few constructs that can apply equally to individuals, groups of individuals, 

companies, industry groups, political entities, and supply chains.” (Ghosh & Fedorowicz, 

2008, s. 457). De argumenterer dermed for, at tillid bliver et virksomhedsbegreb og ikke dan-

nes mellem personer. 

  

Tillid dannes, i følge den sociologiske tilgang, mellem mennesker og håndteringen i forret-

ningsrelationer er således også under indflydelse af de liggende sociologiske elementer for in-

terpersonel tillidsdannelse. Denne sammenhæng er undersøgt af Young, der finder at “Studies 

show a remarkably consistent pattern – the cognitive and emotional elements of trust both 

play an important role in functioning of business relationships.” (Young, 2006, s. 442). Young 

argumenterer for, at tillid er en blanding af både økonomiske og emotionelt elementer, og 

begge elementer skal tages med i betragtning for at få mest muligt ud af forretningsrelationer. 

Der ligger dermed et emotionelt element, der skal tages med i den teoretiske tilgang til inter-

personelle relationer i virksomhedsrelationer, hvor “A shift towards consideration of propen-

sity to trust (i.e. contextual and personal factors’ role in assessing and feeling) also has enor-

mous potential value to managers.” (Young, 2006, s. 442). Virksomhedsledere bør derfor ha-

ve dette in mente i forbindelse med deres forretningsmæssige interaktion. Den emotionelle del 

Tillid dannes, i følge den sociologiske tilgang, mellem mennesker og håndteringen i forret-

ningsrelationer er således også under indflydelse af de liggende sociologiske elementer for in-

terpersonel tillidsdannelse. Denne sammenhæng er undersøgt af Young, der finder at “Studies 

show a remarkably consistent pattern – the cognitive and emotional elements of trust both 

play an important role in functioning of business relationships.” (Young, 2006, s. 442). Young 

argumenterer for, at tillid er en blanding af både økonomiske og emotionelt elementer, og 

begge elementer skal tages med i betragtning for at få mest muligt ud af forretningsrelationer. 

Der ligger dermed et emotionelt element, der skal tages med i den teoretiske tilgang til inter-

personelle relationer i virksomhedsrelationer, hvor “A shift towards consideration of propen-

sity to trust (i.e. contextual and personal factors’ role in assessing and feeling) also has enor-

mous potential value to managers.” (Young, 2006, s. 442). Virksomhedsledere bør derfor ha-

ve dette in mente i forbindelse med deres forretningsmæssige interaktion. Den emotionelle del 
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af interaktionen mellem mennesker, blev netop også et yderst populært emne inden for busi-

nessverdenen med udgivelsen af bestselleren ”Emotional Intelligence” af Goleman11. I bogen 

fremhæves det netop, at det emotionelle har stor betydning for følelsesmæssig intelligens, og 

at det er et område der bør læres eller udvikles for at få et ”fremgangsrigt liv”. De sociologi-

ske implikationer og specielt fordele heraf har derfor sikkert forretningsverdenens interesse.    

 

Den emotionelle og økonomiske tilgang til tillidsbegrebet ses begyndt anvendt de i nyeste de-

le af SCM litteraturen. I afsnit 3.2.4 ses, at artiklen fra Hald et al. inddrager begge dele i til-

lidsbegrebet, idet Hald et al. bygger deres konceptuelle model på en tillidsmodel fra Mayer et 

al. (Mayer et al., 1995). Mayer et al. giver en dybere (emotionel) forståelse af begrebet tillid. 

Fra Young ses det endvidere at ”propensity to trust” anses som et forståelsesmæssigt vigtigt 

element, og netop elementet propensity (tilbøjelighed) medtager Mayer også i sin model for 

forståelsen af begrebet tillid. Afhandlingen inddrager derfor Mayer et al.s definition og model 

af begrebet tillid (Mayer et al., 1995), der bliver gennemgået nedenfor.  

 

Tilgangen fra Mayer et. al’s side var at samle definitioner fra forskellige videnskabelige genre 

af litteraturen omhandlende netop tillid i organisationsrelationer, for derved at finde de centra-

le faktorer i forståelsen af begrebet tillid (Mayer et al., 1995, s. 718). De fandt frem til at fak-

torerne opfattet pålidelighed (evne, velvilje og hæderlighed) og den tillidsgivendes tilbøjelig-

hed var de gennemgående karakterer, der blev benyttet i den undersøgte litteratur. Dertil 

kommer faktorerne den opfattede risiko, den tagne risiko i relationen og det heraf samlede ud-

fald. Endelig er der et loop tilbage til faktorerne ved den opfattede pålidelighed, hvilket giver 

modellen en form for naturlig dynamisk tilgang. Det er på disse faktorer forfatternes model 

bygger.        

Figur 10 – Mayers foreslåede model af tillid 

Factors of Proposed Model of Trust
Perceived
Trustworthiness

Kilde: Mayer et al . (1995)

Ability

Integrity

Perceived 
Risk

Trustor's 
Propensity

Risk Taking in 
RelationshipTrust     OutcomeBenevolence

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Goleman, D. 1995, Emotional Intelligence, Bantam Books, New York. (Dansk udgave, Borgen, 1997) 
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Mayer et al,s fandt, ud fra deres forskning, frem til følgende definition på tillid, der også væl-

ges i nærværende afhandling:   

Mayer et al,s fandt, ud fra deres forskning, frem til følgende definition på tillid, der også væl-

ges i nærværende afhandling:   

“The willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based on the ex-

pectation that the other will perform a particular action important to the trustor, irrespective of 

the ability to monitor or control that other party.” (Mayer et al., 1995, s. 712) 

“The willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based on the ex-

pectation that the other will perform a particular action important to the trustor, irrespective of 

the ability to monitor or control that other party.” (Mayer et al., 1995, s. 712) 

  

Mayer et al. har en væsentlig pointe ud fra overstående definition af tillid, ved at tillid skal 

differentieres fra: ”Cooperation, Confidence and Predictability” (Mayer et al., 1995), der er 

præciseret i Hald et al. (se afsnit 3.2). Forståelse af disse tre differentieringselementer har be-

tydning i forhold til forståelsen af Mayer er al.’s model, samt bidrager til forståelsen tillid el-

ler mangel på samme i forhold til anvendelsen i supply chain management (Mayer et al., 

1995, ss. 712-714).: 

Mayer et al. har en væsentlig pointe ud fra overstående definition af tillid, ved at tillid skal 

differentieres fra: ”Cooperation, Confidence and Predictability” (Mayer et al., 1995), der er 

præciseret i Hald et al. (se afsnit 3.2). Forståelse af disse tre differentieringselementer har be-

tydning i forhold til forståelsen af Mayer er al.’s model, samt bidrager til forståelsen tillid el-

ler mangel på samme i forhold til anvendelsen i supply chain management (Mayer et al., 

1995, ss. 712-714).: 

Cooperation

 

Cooperation – ”Although trust can frequently lead to cooperative behavior, trust is not a nec-

essary condition for cooperation to occur, because cooperation does not necessarily put a 

party at risk”  

Confidence – “Differentiation between trust and confidence recognizes that in the former risk 

must be recognized and assumed, and such is not the case with confidence”  

Predictability – “Another party's predictability is insufficient to make a person willing to take 

a risk” og “Predictability might best be thought of as influencing cooperation. If one expects 

that a party will predictably behave positively, one will be disposed to cooperate with the 

party. However, the reason for that predictability may be external to the party, such as strong 

control mechanisms” 

 

Det er artiklens intention, at give en definition og model af tillid ud fra tidligere forskellige 

videnskabelig discipliner, samt resultat/udfaldet heraf. Modellen kan altså sige noget om, 

hvordan tillid dannes ud fra den individuelle sociologiske (emotionelle) relation mellem 

”trustor & trustee”, men skal ses i sammenhæng med de tre differentieringselementer. 

  

Mayers et al.s model har dog nogle begrænsninger (Mayer et al., 1995, ss. 729-230), der skal 

tages højde for inden anvendelse. Modellen ser på forholdet mellem to specifikke partnere og 

ikke tillid i en social sammenhæng, hvilket forstås som anvendelsen af modellen til beskrivel-

se af forholdet mellem flere personer i organisationen på samme tid. Endvidere ser modellen 
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ikke på udviklingen af tillid mellem to parter over tid. Modellen har dog en dynamisk foran-

kring der er angivet ved loopet fra ”outcome” til ”factors of perceived trustworthiness” i mo-

dellen (Figur 10).  Modellen er derfor et billede af et tidspunkt i relationen mellem de to par-

ter, der igen ændres og giver et nye billede osv.  

ikke på udviklingen af tillid mellem to parter over tid. Modellen har dog en dynamisk foran-

kring der er angivet ved loopet fra ”outcome” til ”factors of perceived trustworthiness” i mo-

dellen (Figur 10).  Modellen er derfor et billede af et tidspunkt i relationen mellem de to par-

ter, der igen ændres og giver et nye billede osv.  

  

Der er derfor behov for en yderligere tilgang og operationalisering af begrebet tillid, hvorfor 

der ses på faktorerne fra ”a conceptual model describing the components of attraction in 

buyer–supplier relationships” fra Hald et al. (Hald et al., 2008).   

Der er derfor behov for en yderligere tilgang og operationalisering af begrebet tillid, hvorfor 

der ses på faktorerne fra ”a conceptual model describing the components of attraction in 

buyer–supplier relationships” fra Hald et al. (Hald et al., 2008).   

3.4 Tilpasset framework og modellen – SCM, Konsulent og tillid 3.4 Tilpasset framework og modellen – SCM, Konsulent og tillid 

Der tages nu udgangspunkt i Hald et al.s ligning/framework (afsnit 3.2.3), hvor delelementet 

”Perceived trust” netop bygger på Mayer et al.s definition af tillid.  

Der tages nu udgangspunkt i Hald et al.s ligning/framework (afsnit 3.2.3), hvor delelementet 

”Perceived trust” netop bygger på Mayer et al.s definition af tillid.  

  

Fra den tilpassede Hald et al. ligning (afsnit 3.2.3) tilpasses nu selve frameworket ”a concep-

tual model describing the components of attraction in buyer–supplier relationships” fra Hald 

et al. (Hald et al., 2008) til brugen af konsulentressourcer og i forhold til tillid og værdi. Det 

tilpassede framework medtager (som angivet i afsnit 3.2.3) ikke ”perceived dependence”, og 

viser i stedet for eksplicit ”perceived attraction” med niveauerne ”Low, Middel, High” (som 

angivet i Hald et al.). Med ”perceived attraction” henviser i Hald et al. til en kraft der, ved den 

langsigtede samhandel, skal bringe parterne tættere sammen og derved give relationen forde-

le. Denne kraft vælges i stedet for at ses som værende styrende for vægtningen af relationen, 

altså hvor tæt er relationen og hvor meget kraft og betydning har relationen. Halds et al. in-

kluderer ”perceived trust” faktoren ”Ability” i selve frameworket, men her medtages den eks-

plicit (som i Mayer et al.), idet tillid til konsulentressourcens evner ses som en særskilt situa-

tionsbestemt vurdering / opfattelse heraf. Dette er også en del af udvælgelsen af konsulentres-

sourcerne ifølge Poulfelt et al. (afsnit3.1).    

Fra den tilpassede Hald et al. ligning (afsnit 3.2.3) tilpasses nu selve frameworket ”a concep-

tual model describing the components of attraction in buyer–supplier relationships” fra Hald 

et al. (Hald et al., 2008) til brugen af konsulentressourcer og i forhold til tillid og værdi. Det 

tilpassede framework medtager (som angivet i afsnit 3.2.3) ikke ”perceived dependence”, og 

viser i stedet for eksplicit ”perceived attraction” med niveauerne ”Low, Middel, High” (som 

angivet i Hald et al.). Med ”perceived attraction” henviser i Hald et al. til en kraft der, ved den 

langsigtede samhandel, skal bringe parterne tættere sammen og derved give relationen forde-

le. Denne kraft vælges i stedet for at ses som værende styrende for vægtningen af relationen, 

altså hvor tæt er relationen og hvor meget kraft og betydning har relationen. Halds et al. in-

kluderer ”perceived trust” faktoren ”Ability” i selve frameworket, men her medtages den eks-

plicit (som i Mayer et al.), idet tillid til konsulentressourcens evner ses som en særskilt situa-

tionsbestemt vurdering / opfattelse heraf. Dette er også en del af udvælgelsen af konsulentres-

sourcerne ifølge Poulfelt et al. (afsnit3.1).    

  

Det tilrettede framework inkorporerer endvidere triaden mellem den fokale virksomhed (or-

ganisation), leverandør (supplier) og konsulent (Figur 4), der placeres i det tilpassede frame-

worket under ”perceived expected value”. I forhold til brug af konsulentressourcer ses det, at 

både konsulentprocessen (Figur 7) og indgangsvinklen / skolen for tilgangen af konsulentres-

sourcen (afsnit 3.1), er to sammenfattende faktorer, hvorfor de to elementer (approach & Pro-

Det tilrettede framework inkorporerer endvidere triaden mellem den fokale virksomhed (or-

ganisation), leverandør (supplier) og konsulent (Figur 4), der placeres i det tilpassede frame-

worket under ”perceived expected value”. I forhold til brug af konsulentressourcer ses det, at 

både konsulentprocessen (Figur 7) og indgangsvinklen / skolen for tilgangen af konsulentres-

sourcen (afsnit 3.1), er to sammenfattende faktorer, hvorfor de to elementer (approach & Pro-
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ces) placeres i modellen under ”Consultant”. Communication ses som en central mekaniske 

for triaden og dermed selve konsulentprocessen, mens ”adaptation, investments & institutio-

nalisation” primært henhører til det dyadiske forhold mellem organisation og supplier. Det 

tilpassede framework (Figur 11) ses nedenfor:  

ces) placeres i modellen under ”Consultant”. Communication ses som en central mekaniske 

for triaden og dermed selve konsulentprocessen, mens ”adaptation, investments & institutio-

nalisation” primært henhører til det dyadiske forhold mellem organisation og supplier. Det 

tilpassede framework (Figur 11) ses nedenfor:  

Figur 11 – Tilpasset framework: Perceived trust, expected value and attraction Figur 11 – Tilpasset framework: Perceived trust, expected value and attraction 

Consultant
• Approach 
• Process

Supplier Organisation
• Price/volume • Cost reduction
• Growth • Time compression

• Innovation

Adaptation Investments
Communication

Ability Benevolence Integrity
Institutionalisation • High

• Skills • Loyality • Shared values • Medium
• Experience • Support • Fairness • Low
• Competence • Reliability

Kilde: egen tilvirkning udfra Mentzer et al. 2001, Hald et al. 2008 & Poulfelt et al. 1999 

Perceived trust Perceived attraction

Perceived expected value

 

Ovenstående framework viser værdien for interaktionen i triaden (i centrum), med tillid og til-

trækning som styrende elementer, og mekanismerne ”Communication, Adaptation, Invest-

ments og Institutionalisation”.  

 

Der ligger i den oprindelige model fra Hald et al. forståelse af, at de forskellige elementer 

sker, dannes og udmøntes på det individuelle plan forskellige steder i virksomhederne 

”buyer/supplier attraction is built on the perceptions of many different individuals working in 

different functions in each of the dyad companies.” (Hald et al., 2008, s. 9).”Insti-

tutionalisation” er her tænkt som en (kontinuert) proces, hvor den fokale organisation får fo-

kus på og forståelse af, at forholdet til samarbejdspartnere er værdifuldt.  

 

Cousins giver et andet billede, idet han siger “It does not make intuitive sense that there 

should be one relationship between two firms” (Cousins, 2002, s. 78) og “the relationship 

process must be focused on delivering value. Further to this point, the focus of the relation-

ship needs to be at the product, service or commodity level” og “it is very possible, in fact 

highly likely, that firms will be operating a range of differing relationships with one supplier.” 

(Cousins, 2002, s. 78). Cousins siger dermed, at interorganisatoriske relationer dannes mellem 

de enkelte individer og ikke på organisationsniveau.    
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Det centrale fra Mayer et al. er netop, at tillid skabes mellem trustor og trustee, hvilket også 

kan siges som: “Conceptually, organisations are not able to trust each other; trust is a micro-

level phenomenon and has its basis in individuals. Trust can be placed by one individual in 

another individual or in a group of individuals.” (Dyer & Chu, 2003, s. 58) 

Det centrale fra Mayer et al. er netop, at tillid skabes mellem trustor og trustee, hvilket også 

kan siges som: “Conceptually, organisations are not able to trust each other; trust is a micro-

level phenomenon and has its basis in individuals. Trust can be placed by one individual in 

another individual or in a group of individuals.” (Dyer & Chu, 2003, s. 58) 

  

Med udgangspunkt i, at tillid dannes på det individulle niveau, oprerationaliseres det tilrettede 

framework (Figur 11) i forhold til konsulentprojeker. Der opstilles en model i forhold til de 

individuelle relationer i konsulentprojekter, for derigennem netop at sættes fokus på den 

enkelte realtion mellem projektdeltagere. Den opstillede model dekomponerer ”percieved 

expected value” (triaden) til de enkelte relationer og medtager ”percieved trust & attraction” i 

forhold til værdien af relationerne. Ved at explicitere de enkelte realtioner ved brugen af 

konsulentressourcer, søges derigennem en tilsikring af den størst mulige værdi af 

konsulentprojektet. Nedenfor er angivet den opperationelle  model, hvor den tilpassede model 

(Figur 11) og herunder konsulentprocessen er inkorporeret:     

Med udgangspunkt i, at tillid dannes på det individulle niveau, oprerationaliseres det tilrettede 

framework (Figur 11) i forhold til konsulentprojeker. Der opstilles en model i forhold til de 

individuelle relationer i konsulentprojekter, for derigennem netop at sættes fokus på den 

enkelte realtion mellem projektdeltagere. Den opstillede model dekomponerer ”percieved 

expected value” (triaden) til de enkelte relationer og medtager ”percieved trust & attraction” i 

forhold til værdien af relationerne. Ved at explicitere de enkelte realtioner ved brugen af 

konsulentressourcer, søges derigennem en tilsikring af den størst mulige værdi af 

konsulentprojektet. Nedenfor er angivet den opperationelle  model, hvor den tilpassede model 

(Figur 11) og herunder konsulentprocessen er inkorporeret:     

Figur 12 – Model: SCM, Konsulent og Tillid Figur 12 – Model: SCM, Konsulent og Tillid 

Consultant
 - Owner / Director
 - Manager
 - Project leader
 - Project members 

Supplier Organisation
 - Owner / Director  - Owner / Director
 - Manager  - Manager
 - Sales manager  - Project leader
 - Key acount manager  - Project members 

 - Procurement 
associated employees  

Kilde: Egen tilvirkning

AB

D

C

 

• Modellen siger, at der er flere individer/niveauer i organisationerne, hvilket er angivet 

med eksemplerne på forskellige typer af roller i organisationerne.  

• Modellen tilsiger, at der i findes flere intra-organisationelle relationer og der foretages 

informationsdeling (kommunikation) mellem organisationerne i konsulentprojektet, 

hvilket er angivet med pilene med flere linjer.     
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• Relationerne finder sted mellem de enkelte individer og der kan på aggregeret niveau 

udføres management (angivet med de tyndelinjer og en tyk linje i midten). Der ligger 

implicit i modellen en antagelse om, at relationen til den enkelte leverandør er forskel-

lig ud fra den fokale virksomheds vurdering af indkøbs vigtighed (Kraljic, 1983). 

• Relationerne finder sted mellem de enkelte individer og der kan på aggregeret niveau 

udføres management (angivet med de tyndelinjer og en tyk linje i midten). Der ligger 

implicit i modellen en antagelse om, at relationen til den enkelte leverandør er forskel-

lig ud fra den fokale virksomheds vurdering af indkøbs vigtighed (Kraljic, 1983). 

• Interaktionen mellem organisationerne kan opdeles i fire områder:  • Interaktionen mellem organisationerne kan opdeles i fire områder:  

• A – Konsulent – Organisation• 

 

A – Konsulent – Organisation: Konsulentprojektets grundlæggende relation og 

samarbejde i konsulentprojektet. Det er herfra, at selve indkøbsprojektet ud-

springer jf. afsnit. 3.1. 

• B – Konsulent – Leverandør: Konsulenter interagerer direkte med leverandø-

ren på vegne af den fokale organisation. 

• C: Organisation – Konsulent – Leverandør: Relationen, fra hvor værdien af 

indkøbsprojektet skal komme. 

• D – Organisation – leverandør: Den grundlæggende relation og fremtidige 

værdi for den fokale organisation. Der ligger herunder en segmentering af de 

forskellige leverandører (jf. ovenstående antagelse om forskellige leverandør 

relationer).    

• I forhold til konsulentprocessens tre faser (se afsnit 3.1) kan modellens fire interakti-

onsområder inddeles i nedenstående:  

• Før projektets udførelse: A  

• Under projektets udførelse A, B og C 

• Efter projektets udførelse: D 

• Tillid og relationerne dannes/haves netop mellem de enkelte projektdeltagende indivi-

der (roller) organisationerne imellem, hvilket pilene med de flere linjer også angiver. 

• Der skal være tillid mellem alle projektdeltagende individer (roller) mellem niveauer-

ne i organisationerne, før størst mulig ”opnåelig” værdi i konsulentprojektet (og pro-

jektfaserne) opnås.  

• Konsulentprojektets samlede forventede værdi er en ligning af de enkelte interaktions-

områder:  
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Expected project value = F[P[Expected value A]; [Expected value B]; [Expected 

value C]; [Expected value D]] 

Expected project value = F[P[Expected value A]; [Expected value B]; [Expected 

value C]; [Expected value D]] 

Hvor: Hvor: 

• P[Expected value X] = F[P[Trust value]; P[Party’s attraction]]  • P[Expected value X] = F[P[Trust value]; P[Party’s attraction]]  

• ”Perceived trust” angiver tillid fra Hald et al. • ”Perceived trust” angiver tillid fra Hald et al. 

• “Perceived attraction” angiver niveauet (via low, middel & high) en vægtning 

af den enkelte relations påvirkning af konsulentprojektet. 

• “Perceived attraction” angiver niveauet (via low, middel & high) en vægtning 

af den enkelte relations påvirkning af konsulentprojektet. 

Modellen samler følgende tre områder: SCM, konsulent og tillid. Anvendelsen af modellen 

ligger i at identificere, hvor der er manglende tillid i mellem de enkelte projektdeltagere (per-

ceived trust). Den enkelte relation skal endvidere vægtes (perceived attraction), hvorved rela-

tionens indflydelse på konsulentprojektet vurderes. Såfremt der er relationer imellem projekt-

deltager, hvor der ikke opfattes at være tillid og den pågældende relation vurderes som høj 

(vigtig), vil det give anledning til at konsulentprojektet ikke kan opnå den størst mulige værdi. 

Det vil omvendt være muligt, at den samme relationen med en lav (lille) vægtning ikke vil 

påvirke forventede værdi af konsulentprojektet (expected project value) nævneværdigt eller 

endda overhovedet ikke, og det vil dermed være muligt at opnå størst mulige værdi af brugen 

af konsulentressourcen alligevel.  

Modellen samler følgende tre områder: SCM, konsulent og tillid. Anvendelsen af modellen 

ligger i at identificere, hvor der er manglende tillid i mellem de enkelte projektdeltagere (per-

ceived trust). Den enkelte relation skal endvidere vægtes (perceived attraction), hvorved rela-

tionens indflydelse på konsulentprojektet vurderes. Såfremt der er relationer imellem projekt-

deltager, hvor der ikke opfattes at være tillid og den pågældende relation vurderes som høj 

(vigtig), vil det give anledning til at konsulentprojektet ikke kan opnå den størst mulige værdi. 

Det vil omvendt være muligt, at den samme relationen med en lav (lille) vægtning ikke vil 

påvirke forventede værdi af konsulentprojektet (expected project value) nævneværdigt eller 

endda overhovedet ikke, og det vil dermed være muligt at opnå størst mulige værdi af brugen 

af konsulentressourcen alligevel.  

  

Det er ud fra ovenstående model muligt at beskrive og angive, om konsulentprojektet kan nå-

ede størst mulige forventet værdi (expected project value) via elementerne perceived trust og 

perceived attraction. Ledelsen har dermed mulighed for at påvirke, tilsikre eller ændre relatio-

nerne mellem projektdeltagerne, for herigennem at opnå størst mulig forventet værdi af pro-

jektet.  

Det er ud fra ovenstående model muligt at beskrive og angive, om konsulentprojektet kan nå-

ede størst mulige forventet værdi (expected project value) via elementerne perceived trust og 

perceived attraction. Ledelsen har dermed mulighed for at påvirke, tilsikre eller ændre relatio-

nerne mellem projektdeltagerne, for herigennem at opnå størst mulig forventet værdi af pro-

jektet.  

3.5 Opsummering  3.5 Opsummering  

Tillid forgår mellem en ”trustor” og en ”trustee” og består af to overordnede dele, nemlig en 

økonomisk og en sociologisk del. Fra Mayer et al. ses det, at tilliden skabes gennem parternes 

opfattede pålidelighed og tilbøjelighed (emotionel) til tillid, og at opfattet risici leder til resul-

tatet af relationen eller udfaldet om tillid (eller mangel på samme).         

Tillid forgår mellem en ”trustor” og en ”trustee” og består af to overordnede dele, nemlig en 

økonomisk og en sociologisk del. Fra Mayer et al. ses det, at tilliden skabes gennem parternes 

opfattede pålidelighed og tilbøjelighed (emotionel) til tillid, og at opfattet risici leder til resul-

tatet af relationen eller udfaldet om tillid (eller mangel på samme).         
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Tillid er en måde for personer optimere værdien af en relation ud fra tidligere erfaringer. Når 

begrebet tillid så overflyttes til virksomheder bliver det en måde for virksomheder, gennem de 

personlige relationer, at omkostningsminimere og/eller profitmaksimere deres samhandel -/ 

arbejder med andre virksomheder. Tillid er altså et grundelement hvorpå samhandel bygges, 

da tillid er en forventning om, at den anden part vil gøre som aftalt og ikke har opportunistisk 

adfærd, hvormed andre sikkerhedsforanstaltninger kan mindskes eller helt undværes. Tilliden 

anses fra netværksperspektivet at være et fundamentalt element mellem netværkets partnere, 

mens tilliden i TCA anses som en måde at mindske transaktionsomkostninger. Karakteristik-

ken af anvendelse af konsulentressourcer kan, ud fra SCM litteraturen (ved Hines, 1996), 

bedst finde indpas i skolen ”trust school”, idet den indeholder såvel økonomiske som sociolo-

giske forhold.     

Tillid er en måde for personer optimere værdien af en relation ud fra tidligere erfaringer. Når 

begrebet tillid så overflyttes til virksomheder bliver det en måde for virksomheder, gennem de 

personlige relationer, at omkostningsminimere og/eller profitmaksimere deres samhandel -/ 

arbejder med andre virksomheder. Tillid er altså et grundelement hvorpå samhandel bygges, 

da tillid er en forventning om, at den anden part vil gøre som aftalt og ikke har opportunistisk 

adfærd, hvormed andre sikkerhedsforanstaltninger kan mindskes eller helt undværes. Tilliden 

anses fra netværksperspektivet at være et fundamentalt element mellem netværkets partnere, 

mens tilliden i TCA anses som en måde at mindske transaktionsomkostninger. Karakteristik-

ken af anvendelse af konsulentressourcer kan, ud fra SCM litteraturen (ved Hines, 1996), 

bedst finde indpas i skolen ”trust school”, idet den indeholder såvel økonomiske som sociolo-

giske forhold.     

  

Igennem ovenstående afsnit er konsulentprocessen, tillid og partnerskaber i supply chain ma-

nagement og begrebet tillid blevet uddybet. Tilsammen giver disse enkelte dele det tilpassede 

framework (fra Hald et al.), der igen er udmøntes i modellen om: SCM, konsulent og tillid. 

Det centrale i det tilpassede framework og modellen er sammenfatningen mellem anvendelsen 

af konsulentressourcer, supply chain management litteraturen (samarbejdselementer) og den 

sociologiske (emotionelle) tilgang til begrebet tillid. Tilliden anses for et væsentligt element i 

sikring af værdiskabelsen af konsulentprocesser, hvorfor der med modellen kan sættes fokus 

på tilliden fra den ledelsesmæssige side i konsulentprocessen. Grundlaget for anvendelse af 

interorganisatoriske samarbejder i forsyningskæden, fra supply chain management litteratu-

ren, kan derfor finde anvendelse i forhold til eksterne konsulentressourcer, herunder ved ind-

købsprojekter. 

Igennem ovenstående afsnit er konsulentprocessen, tillid og partnerskaber i supply chain ma-

nagement og begrebet tillid blevet uddybet. Tilsammen giver disse enkelte dele det tilpassede 

framework (fra Hald et al.), der igen er udmøntes i modellen om: SCM, konsulent og tillid. 

Det centrale i det tilpassede framework og modellen er sammenfatningen mellem anvendelsen 

af konsulentressourcer, supply chain management litteraturen (samarbejdselementer) og den 

sociologiske (emotionelle) tilgang til begrebet tillid. Tilliden anses for et væsentligt element i 

sikring af værdiskabelsen af konsulentprocesser, hvorfor der med modellen kan sættes fokus 

på tilliden fra den ledelsesmæssige side i konsulentprocessen. Grundlaget for anvendelse af 

interorganisatoriske samarbejder i forsyningskæden, fra supply chain management litteratu-

ren, kan derfor finde anvendelse i forhold til eksterne konsulentressourcer, herunder ved ind-

købsprojekter. 

  

Der er nu lavet det teoretiske fundament, hvormed casen kan analyseres og diskuteres. Case-

studiet er hidtil kun blev gennemgået ud fra den anvendte metode, hvormed informationer og 

data er fremkommet. I det følgende kapitel vil selve casen blive fremstillet, hvormed konsu-

lentprocessens væsentlige begivenheder bliver fremhævet i Berlingske Medias indkøbsprojekt 

med konsulentressourcen Valcon.  

Der er nu lavet det teoretiske fundament, hvormed casen kan analyseres og diskuteres. Case-

studiet er hidtil kun blev gennemgået ud fra den anvendte metode, hvormed informationer og 

data er fremkommet. I det følgende kapitel vil selve casen blive fremstillet, hvormed konsu-

lentprocessens væsentlige begivenheder bliver fremhævet i Berlingske Medias indkøbsprojekt 

med konsulentressourcen Valcon.  
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4. 

                                                

Casestudie – Berlingske Media 

Kapitlet gennemgår selve casestudiet på Berlingske Media, idet det er udgangspunktet for 

problemstillingen og den anvendte metode. Virksomheden Berlingske og indkøbsfunktionen 

skitseres kort for at sætte empirien og casen i kontekst. Herefter gennemgås selve casestudiet 

med Berlingske Media og Valcon. 

4.1 Berlingske Media 

Berlingske12 er en dansk medievirksomhed og en division under den engelsk baseret medie-

gruppe Mecom Group. Berlingske er den største udgiver af nationale og regionale aviser og 

ugeaviser, der udgiver ca. 54. procent af de regionale aviser og ca. 33 procent af det samlede 

danske avismarked. Endvidere opereres der med mere end 70 hjemmesider, mobilsites, en ra-

diostation og flere trykkerier. Berlingske hovedsæde er i Pilestræde i København, men har 

yderligere ca. 50 lokationer spredt over hele landet. 

4.2 Organisering af indkøb i Berlingske Media 

Berlingske har en organisationsstruktur der understøtter, at indkøb styres decentralt i virk-

somheden. Det er således de enkelte forretningsenheder og chefer, der selv udvælger og er an-

svarlige for indløb på eget forretningsområde. De fælles ikke-strategiske varer og tjenester, 

som rengøring, kontorartikler mv., håndteres af den centrale indkøbsfunktion, koncernindkøb. 

I foråret 2009 bestod i afdelingen, der opererer fra Pilestræde i København, af tre personer: 

Indkøbschef, indkøbsprojektchef og sourcing project manager. Endvidere var indkøbschefen 

ansvarlig for facility management, dog primært for virksomhedens faciliteter i Pilestræde. 

Indkøbschefen referer direkte til produktionsdirektøren, og produktionsdirektøren er en del af 

Berlingske Medias koncerndirektionen. 

Organiseringen og den centrale indkøbsafdelingsressourcestyrke betyder, at den overvejende 

ekspertise og viden om Berlingskes indkøb findes i den enkelte decentrale forretningsenhed 

og hos den enkelte chef og medarbejder. Endvidere er større dele af indkøbsvolumen forank-

ret via fælles ”eksterne” indkøbsaftaler gennem bland andet Mecom Group, Pressens Fælles-

indkøb og diverse jointventures, hvor koncernindkøb ikke medvirker eller har direkte indfly-

 
12 www.berlingskemedia.dk, www.mecom.co.uk 
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delse. Organiseringen og den manglende lokale forankring bevirker, at Berlingske koncern-

indkøbs indsigt og mulighed for ageren i et vist omfang er begrænset. 

delse. Organiseringen og den manglende lokale forankring bevirker, at Berlingske koncern-

indkøbs indsigt og mulighed for ageren i et vist omfang er begrænset. 

4.3 Casestudiet – Indkøbsprojektet i Berlingske Media  4.3 Casestudiet – Indkøbsprojektet i Berlingske Media  

Berlingske besluttede i starten af år 2009 at iværksætte et indkøbsprojekt i foråret. Indkøbs-

projektet havde til formål at skabe her og nu besparelser for budgetåret 2009, gennem genfor-

handling af kontrakter og aftaler med eksisterende leverandører, samt gennemgang af leve-

randørerne på trykkeriområdet. Fremstillingen af casestudiet og dermed projektet følger kon-

sulentprocessens overordnede tre faser, der er angivet i afsnit 3.1. 

Berlingske besluttede i starten af år 2009 at iværksætte et indkøbsprojekt i foråret. Indkøbs-

projektet havde til formål at skabe her og nu besparelser for budgetåret 2009, gennem genfor-

handling af kontrakter og aftaler med eksisterende leverandører, samt gennemgang af leve-

randørerne på trykkeriområdet. Fremstillingen af casestudiet og dermed projektet følger kon-

sulentprocessens overordnede tre faser, der er angivet i afsnit 3.1. 

4.3.1 Før projektets udførelse 4.3.1 Før projektets udførelse 

Motivationen for projektet skal blandet andet findes i finanskrisens påvirkning af Berlingske, 

der for alvor tog fat i Danmark i efteråret 2008. Berlingske er en medievirksomhed med en 

konjunkturfølsom forretningsmodel, idet virksomhedens indtægter primært er baseret på an-

noncer og abonnementer. For det førstes vedkommende betyder det, at Berlingske skal tjene 

på andre virksomheders marketingsomkostninger/budgetter. Når virksomheder oplever ned-

gangstider, er det netop ofte marketingsomkostninger der reduceres, hvilket rammer medie-

virksomheder direkte. For det andet er abonnementer på aviser/magasiner i samme regi, da 

disse produkter fravælges af privatpersoner, når husholdningsbudgettet mindskes. Den krafti-

ge opbremsning i den danske økonomi fik især virksomheder til kraftigt at reducere eller helt 

fjerne deres marketingsomkostninger i slutningen af 2008, og den samme tendens fortsætte 

ind i 2009. Dette betød, at Berlinske naturligvis var nødsaget til at tilpasse omkostningsbasen 

til de samlede indtægter, hvorfor projekter med dette øjemed blev iværksat, herunder casestu-

diets indkøbsprojekt. Indkøbsprojektet havde derfor til formål at skabe her og nu besparelser 

på 2009 budgettet gennem genforhandlinger af eksisterende kontrakter i hele Berlingske. 

Motivationen for projektet skal blandet andet findes i finanskrisens påvirkning af Berlingske, 

der for alvor tog fat i Danmark i efteråret 2008. Berlingske er en medievirksomhed med en 

konjunkturfølsom forretningsmodel, idet virksomhedens indtægter primært er baseret på an-

noncer og abonnementer. For det førstes vedkommende betyder det, at Berlingske skal tjene 

på andre virksomheders marketingsomkostninger/budgetter. Når virksomheder oplever ned-

gangstider, er det netop ofte marketingsomkostninger der reduceres, hvilket rammer medie-

virksomheder direkte. For det andet er abonnementer på aviser/magasiner i samme regi, da 

disse produkter fravælges af privatpersoner, når husholdningsbudgettet mindskes. Den krafti-

ge opbremsning i den danske økonomi fik især virksomheder til kraftigt at reducere eller helt 

fjerne deres marketingsomkostninger i slutningen af 2008, og den samme tendens fortsætte 

ind i 2009. Dette betød, at Berlinske naturligvis var nødsaget til at tilpasse omkostningsbasen 

til de samlede indtægter, hvorfor projekter med dette øjemed blev iværksat, herunder casestu-

diets indkøbsprojekt. Indkøbsprojektet havde derfor til formål at skabe her og nu besparelser 

på 2009 budgettet gennem genforhandlinger af eksisterende kontrakter i hele Berlingske. 

  

Indkøbsprojektet blev initieret af produktionsdirektøren med indkøbschefen som den udfaren-

de part. Selve beslutningen om brugen af konsulentressourcer skete ikke på foranledning af 

hele koncerndirektionen, men skete alene på foranledning af produktionsdirektøren. Et konsu-

lentprojekt var dog ikke den rigtige løsning set fra indkøbschefens synsvinkel, som foretrak 

en styrkelse af indkøbsfunktionen ved flere medarbejdere. ”Hvad er tankerne bag indkøbs-

projektet og hvilket mål ligger der? Jamen - tankerne var ikke så mange – fordi det var Pro-

Indkøbsprojektet blev initieret af produktionsdirektøren med indkøbschefen som den udfaren-

de part. Selve beslutningen om brugen af konsulentressourcer skete ikke på foranledning af 

hele koncerndirektionen, men skete alene på foranledning af produktionsdirektøren. Et konsu-

lentprojekt var dog ikke den rigtige løsning set fra indkøbschefens synsvinkel, som foretrak 

en styrkelse af indkøbsfunktionen ved flere medarbejdere. ”Hvad er tankerne bag indkøbs-

projektet og hvilket mål ligger der? Jamen - tankerne var ikke så mange – fordi det var Pro-
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duktionsdirektørens ide at køre konsulentprojektet. Jeg sagde sådan set, at jeg ikke syntes at 

det var en god ide. Min anbefaling har hele tiden været at ansætte et antal medarbejdere i kon-

cernindkøb.” (Berlingske Indkøbschef, Bilag 3, s. 2). På daværende tidspunkt var der, i 

strategien for hele produktionsområdet, en målsætning om at medarbejderantallet skulle 

reduceres, hvorfor produktionsdirektøren ikke ønskede en personaleforøgelse i 

indkøbsafdelingen. Der var således ikke overenstemmelse mellem produktionsdirektøren og 

indkøbschefen ved indgangen til indkøbsprojektet.  

duktionsdirektørens ide at køre konsulentprojektet. Jeg sagde sådan set, at jeg ikke syntes at 

det var en god ide. Min anbefaling har hele tiden været at ansætte et antal medarbejdere i kon-

cernindkøb.” (Berlingske Indkøbschef, Bilag 3, s. 2). På daværende tidspunkt var der, i 

strategien for hele produktionsområdet, en målsætning om at medarbejderantallet skulle 

reduceres, hvorfor produktionsdirektøren ikke ønskede en personaleforøgelse i 

indkøbsafdelingen. Der var således ikke overenstemmelse mellem produktionsdirektøren og 

indkøbschefen ved indgangen til indkøbsprojektet.  

  

Indkøbschefen gik personligt i gang med at undersøge markedet for egnede konsulentressour-

cer. Han havde allerede fra starten kendskab til egnede konsulenthuse, idet han havde en for-

tid indenfor konsulentbranchen. Derfor blev et konsulenthus forholdsvis hurtigt kontaktet og 

man påbegyndte de indledende møder med netop dette konsulenthus. Indkøbschefen afholdte 

flere møder med konsulenthuset, og først lidt senere i forløbet blev endnu et konsulenthus 

(Valcon) kontaktet. Indkøbschefen havde herefter indtil flere møder med begge konsulenthu-

se, hvor begge konsulenthuse i løbet af den næste del af processen udarbejde skriftlige oplæg. 

Begge konsulenthuse fik adgang til overordnede informationer og data fra Berlingske til brug 

for det skriftlige oplæg. Det var et klart krav fra Berlingske, at der skulle skabes størst mulig 

værdi af projektet, og at værdiskabelsen ikke måtte have en negativ effekt på pengestrømmen, 

hvorfor produktionsdirektøren ønskede en ”no-cure-no-pay” honoreringsmodel for konsulent-

ressourcen. Det var også ønsket at konsulentressourcen skulle være så uafhængig som mulig i 

sin ageren og dermed agere som Berlingske medarbejdere, for derved at minimere ressource-

trækket på indkøbsafdelingen. Endelig var ønsket at projektet skulle skabe et løft og opkvali-

ficere koncernindkøbsorganisation. ”Hvor meget skal de interne ind over projektet? Der skal 

være nogen involvering fra Sune og Ester (indkøbsprojektchef og sourcing project manager, 

red.). Det skal der af to årsager. Den ene er at især Sune, men også Ester, sidder med noget 

intern viden som er værdifuld for projektet, og derfor er de med på projektet. De sidder med 

en masse viden om kontrakter og historik på en masse leverandører, så derfor er de naturlige 

medlemmer af projektet. Vi freder dem så meget som muligt, så de arbejder så få timer som 

muligt på projektet…. Den anden grund til at de er involveret, det er læring. Det betyder, og 

det ligger som et tilbud til dem, de meget gerne må deltage i et enkelt spor hver af projektet.”  

(Berlingske Indkøbschef, Bilag 3, s. 9) 

Indkøbschefen gik personligt i gang med at undersøge markedet for egnede konsulentressour-

cer. Han havde allerede fra starten kendskab til egnede konsulenthuse, idet han havde en for-

tid indenfor konsulentbranchen. Derfor blev et konsulenthus forholdsvis hurtigt kontaktet og 

man påbegyndte de indledende møder med netop dette konsulenthus. Indkøbschefen afholdte 

flere møder med konsulenthuset, og først lidt senere i forløbet blev endnu et konsulenthus 

(Valcon) kontaktet. Indkøbschefen havde herefter indtil flere møder med begge konsulenthu-

se, hvor begge konsulenthuse i løbet af den næste del af processen udarbejde skriftlige oplæg. 

Begge konsulenthuse fik adgang til overordnede informationer og data fra Berlingske til brug 

for det skriftlige oplæg. Det var et klart krav fra Berlingske, at der skulle skabes størst mulig 

værdi af projektet, og at værdiskabelsen ikke måtte have en negativ effekt på pengestrømmen, 

hvorfor produktionsdirektøren ønskede en ”no-cure-no-pay” honoreringsmodel for konsulent-

ressourcen. Det var også ønsket at konsulentressourcen skulle være så uafhængig som mulig i 

sin ageren og dermed agere som Berlingske medarbejdere, for derved at minimere ressource-

trækket på indkøbsafdelingen. Endelig var ønsket at projektet skulle skabe et løft og opkvali-

ficere koncernindkøbsorganisation. ”Hvor meget skal de interne ind over projektet? Der skal 

være nogen involvering fra Sune og Ester (indkøbsprojektchef og sourcing project manager, 

red.). Det skal der af to årsager. Den ene er at især Sune, men også Ester, sidder med noget 

intern viden som er værdifuld for projektet, og derfor er de med på projektet. De sidder med 

en masse viden om kontrakter og historik på en masse leverandører, så derfor er de naturlige 

medlemmer af projektet. Vi freder dem så meget som muligt, så de arbejder så få timer som 

muligt på projektet…. Den anden grund til at de er involveret, det er læring. Det betyder, og 

det ligger som et tilbud til dem, de meget gerne må deltage i et enkelt spor hver af projektet.”  

(Berlingske Indkøbschef, Bilag 3, s. 9) 

I løbet af forhandlingerne, og ud fra ovenstående ønsker/krav og konsulenthusenes præsenta-

tioner, evaluerede indkøbschefen begge konsulenthuse og inddelte dem i forhold til generelt 

I løbet af forhandlingerne, og ud fra ovenstående ønsker/krav og konsulenthusenes præsenta-

tioner, evaluerede indkøbschefen begge konsulenthuse og inddelte dem i forhold til generelt 
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indtryk, honorar og risiko & likviditet (De forskellige udvælgelseskriterier er angivet i bilag 

11). Det endelige valg af konsulenthus blev taget af indkøbschefen efter et forløb med flere 

intense møder og drøftelser om indgangsvinkel, model og honorar.  

indtryk, honorar og risiko & likviditet (De forskellige udvælgelseskriterier er angivet i bilag 

11). Det endelige valg af konsulenthus blev taget af indkøbschefen efter et forløb med flere 

intense møder og drøftelser om indgangsvinkel, model og honorar.  

”Hvorfor blev Valcon valgt? Vi valgte Valcon fordi – jeg valgte Valcon - det stod mellem 

Valcon og (det andet konsulenthus, red.). I første omgang fordi Valcon allerede på første mø-

de forstod kniv skarpt, hvad det var at de skulle levere hos os – hvad det var udfordringen var. 

Det forstod de bedre end (det andet konsulenthus, red.), selvom jeg, til at starte med havde 

holdt tre møder med (det andet konsulenthus, red.) – langvarige møder med (det andet konsu-

lenthus, red.). Hvor de stadig ikke var blevet helt ligeså skarpe på opgaven som Valcon. Om 

det var tilfældigt eller hvad, det ved jeg ikke, men de var meget skarpe på at levere præcist dét 

vi efterspurgte.” (Berlingske Indkøbschef, Bilag 3, s. 4).  

”Hvorfor blev Valcon valgt? Vi valgte Valcon fordi – jeg valgte Valcon - det stod mellem 

Valcon og (det andet konsulenthus, red.). I første omgang fordi Valcon allerede på første mø-

de forstod kniv skarpt, hvad det var at de skulle levere hos os – hvad det var udfordringen var. 

Det forstod de bedre end (det andet konsulenthus, red.), selvom jeg, til at starte med havde 

holdt tre møder med (det andet konsulenthus, red.) – langvarige møder med (det andet konsu-

lenthus, red.). Hvor de stadig ikke var blevet helt ligeså skarpe på opgaven som Valcon. Om 

det var tilfældigt eller hvad, det ved jeg ikke, men de var meget skarpe på at levere præcist dét 

vi efterspurgte.” (Berlingske Indkøbschef, Bilag 3, s. 4).  

  

Efter valget af konsulentressourcen Valcon, blev der afholdt et større fælles møde med 

Valcons øverste director, procurement director og projektleder og Berlingskes produktions-

direktør, indkøbschef og controller. Her blev målet, den anvendte metode, honoreriongsmodel 

og plannen fra det initiale oplæg drøftet. Herefter foretog indkøbschefen, Valcons director og 

projektleder flere afklarende møder, hvor  aftalens elementer yderligere blev tilpasset, samt 

kontraktens detaljer forhandlet. Formålet med projektet og ordlyden i kontrakten blev som 

Berlingske ønskede, og indeholdte de ovenstående angivne elementer (se også bilag 7). Ud fra 

samtalerne med indkøbschefen blev fremgangsmåden for projektet aftalt, hvormed projektet 

blev opdelt i tre delprojekter (faser) med 1) Genforhandling af eksisterende kontrakter, 2) 

Genforhandling af distributionskontrakter og 3) Sourcing af print og tryk. Endvidere blev del-

projektet opdelt i yderligere tre bølger. Det var således planen, at der skulle gennemføres tre 

separate delprojekter med hver deres fokusområde, for derigennem at opnå de størst mulige 

besparelser ud fra de tidligere anførte krav/ønsker. Kontraktens præcise indhold kom først 

produktionsdirektøren til kendskab, da den skulle underskrives af ham. Der var kort tid til be-

slutningen og underskrivelsen, da projektet skulle iværksættes hurtigst muligt for at få til-

strækkelige besparelser i andet halvår af 2009. Kort tid efter kontrakten var underskrevet blev 

indkøbsprojektet sat i gang med en kick-off seance (bilag 2). Deltagerne på kick-off mødet 

var fra Valcon en projektleder og to konsulenter og fra Berlingske indkøbsafdelingen (afsnit 

4.2), controller og undersøger. På mødet blev projekts deltagere introduceret for hinanden og 

projektet præsenteret. Formålet med projektet har et sigte mod langsigtede resultater, men 

med en effekt fra indeværende år. Igangsættelse af foranalysen skulle ske med det samme og 

Efter valget af konsulentressourcen Valcon, blev der afholdt et større fælles møde med 

Valcons øverste director, procurement director og projektleder og Berlingskes produktions-

direktør, indkøbschef og controller. Her blev målet, den anvendte metode, honoreriongsmodel 

og plannen fra det initiale oplæg drøftet. Herefter foretog indkøbschefen, Valcons director og 

projektleder flere afklarende møder, hvor  aftalens elementer yderligere blev tilpasset, samt 

kontraktens detaljer forhandlet. Formålet med projektet og ordlyden i kontrakten blev som 

Berlingske ønskede, og indeholdte de ovenstående angivne elementer (se også bilag 7). Ud fra 

samtalerne med indkøbschefen blev fremgangsmåden for projektet aftalt, hvormed projektet 

blev opdelt i tre delprojekter (faser) med 1) Genforhandling af eksisterende kontrakter, 2) 

Genforhandling af distributionskontrakter og 3) Sourcing af print og tryk. Endvidere blev del-

projektet opdelt i yderligere tre bølger. Det var således planen, at der skulle gennemføres tre 

separate delprojekter med hver deres fokusområde, for derigennem at opnå de størst mulige 

besparelser ud fra de tidligere anførte krav/ønsker. Kontraktens præcise indhold kom først 

produktionsdirektøren til kendskab, da den skulle underskrives af ham. Der var kort tid til be-

slutningen og underskrivelsen, da projektet skulle iværksættes hurtigst muligt for at få til-

strækkelige besparelser i andet halvår af 2009. Kort tid efter kontrakten var underskrevet blev 

indkøbsprojektet sat i gang med en kick-off seance (bilag 2). Deltagerne på kick-off mødet 

var fra Valcon en projektleder og to konsulenter og fra Berlingske indkøbsafdelingen (afsnit 

4.2), controller og undersøger. På mødet blev projekts deltagere introduceret for hinanden og 

projektet præsenteret. Formålet med projektet har et sigte mod langsigtede resultater, men 

med en effekt fra indeværende år. Igangsættelse af foranalysen skulle ske med det samme og 
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have en varighed af to uger, herefter skulle delprojekt ets bølge et og delprojekt to iværksæt-

tes, hvorefter der skulle være resultater indenfor seks uger. Berlingske indkøbsprojektchef og 

controlleren var i denne forbindelse umiddelbart kritiske overfor processen, men deres tilken-

degivelser blev negligeret af indkøbschefen. Efter mødet gik konsulenterne i gang med fora-

nalysen. 

have en varighed af to uger, herefter skulle delprojekt ets bølge et og delprojekt to iværksæt-

tes, hvorefter der skulle være resultater indenfor seks uger. Berlingske indkøbsprojektchef og 

controlleren var i denne forbindelse umiddelbart kritiske overfor processen, men deres tilken-

degivelser blev negligeret af indkøbschefen. Efter mødet gik konsulenterne i gang med fora-

nalysen. 

4.3.2 Under projektets udførelse 4.3.2 Under projektets udførelse 

Kort efter kick-off mødet og inden indkøbsprojektet nærmest var kommet ud af start boksen, 

sagde Berlingske indkøbschef sin stilling op. Det var en meget uforudset begivenhed, der 

krævede en hurtig ændring af projektorganisationen på Berlingske siden. Ændringen kom 

ugen efter, hvor indkøbsprojektchefen fra koncernindkøb blev ny projektleder for Berlingske 

med en ressourceindsats på 50%. Dertil blev controlleren og undersøgeren tildelt en rolle som 

projektsupportere med en ressourceindsats på hhv. 15-20% og 50%, og sourcing project ma-

nageren yderligere med en ressourceindsats på 30 % (bilag 8). Produktionsdirektøren skulle 

fortsat deltage i styregruppemøder, men indtog en central rolle, idet alle væsentlige projektbe-

slutninger blev forankret hos ham. Indkøbschefen skulle herefter overdrage viden og bistå 

projektet indtil sidste arbejdsdag. Indkøbschefen deltog derefter kun sporadisk i projektet og 

deltog ikke i styregruppe- og statusmøder, men overlod møderne til den nye projektleder for 

Berlingske. Ændringen af Berlingske projektorganisation betød dermed en forøgelse af res-

sourceindsatsen for Berlingske.  

Kort efter kick-off mødet og inden indkøbsprojektet nærmest var kommet ud af start boksen, 

sagde Berlingske indkøbschef sin stilling op. Det var en meget uforudset begivenhed, der 

krævede en hurtig ændring af projektorganisationen på Berlingske siden. Ændringen kom 

ugen efter, hvor indkøbsprojektchefen fra koncernindkøb blev ny projektleder for Berlingske 

med en ressourceindsats på 50%. Dertil blev controlleren og undersøgeren tildelt en rolle som 

projektsupportere med en ressourceindsats på hhv. 15-20% og 50%, og sourcing project ma-

nageren yderligere med en ressourceindsats på 30 % (bilag 8). Produktionsdirektøren skulle 

fortsat deltage i styregruppemøder, men indtog en central rolle, idet alle væsentlige projektbe-

slutninger blev forankret hos ham. Indkøbschefen skulle herefter overdrage viden og bistå 

projektet indtil sidste arbejdsdag. Indkøbschefen deltog derefter kun sporadisk i projektet og 

deltog ikke i styregruppe- og statusmøder, men overlod møderne til den nye projektleder for 

Berlingske. Ændringen af Berlingske projektorganisation betød dermed en forøgelse af res-

sourceindsatsen for Berlingske.  

  

Foranalysen blev planlagt til 14 dage, men blev reelt gennemført på 7 hverdage. Foranalysen 

inkluderede dataanalyse af yderligere udleveret data fra indkøbsafdelingen, interviews (work-

shops) med enkelte af de identificerede interne Berlingske interessenter, hvilket var ”ejerne” 

(chefer eller koncerndirektører) for den enkelte leverandørrelation. Berlingskes samlede spend 

blev opdelt i kategorier, hvor leverandører med en omsætning over en million kroner det sid-

ste år (2008/2009) blev identificeret. Ud af de 157 identificeret leverandører, blev 51 udvalgt 

til foranalysen, 81 blev fravalgt af forskellige årsager og de resterende leverandører tilhørte en 

gruppe (kategorier) der ikke var muligt at adressere. De enkelte leverandører blev under fora-

nalysen listet med angivelse af forskellige informationer, herunder vurderinger fra Valcon om 

de var interessante (var samarbejdsvillig eller ej eller skulle overtales) og have potentiale (i 

forhold til det målsatte). Alle elementerne i foranalysen blev foretaget af Valcon, der således 

også gennemførte interessentinterviews og workshops, dog med deltagelse af indkøbschefen 

Foranalysen blev planlagt til 14 dage, men blev reelt gennemført på 7 hverdage. Foranalysen 

inkluderede dataanalyse af yderligere udleveret data fra indkøbsafdelingen, interviews (work-

shops) med enkelte af de identificerede interne Berlingske interessenter, hvilket var ”ejerne” 

(chefer eller koncerndirektører) for den enkelte leverandørrelation. Berlingskes samlede spend 

blev opdelt i kategorier, hvor leverandører med en omsætning over en million kroner det sid-

ste år (2008/2009) blev identificeret. Ud af de 157 identificeret leverandører, blev 51 udvalgt 

til foranalysen, 81 blev fravalgt af forskellige årsager og de resterende leverandører tilhørte en 

gruppe (kategorier) der ikke var muligt at adressere. De enkelte leverandører blev under fora-

nalysen listet med angivelse af forskellige informationer, herunder vurderinger fra Valcon om 

de var interessante (var samarbejdsvillig eller ej eller skulle overtales) og have potentiale (i 

forhold til det målsatte). Alle elementerne i foranalysen blev foretaget af Valcon, der således 

også gennemførte interessentinterviews og workshops, dog med deltagelse af indkøbschefen 
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og indkøbsprojektchefen. Tilbagemeldingerne fra interessenterne på de enkelte interviews var, 

at ikke alle interessenterne umiddelbart var positive, idet langt den overvejende del fik marke-

ringen at de skulle overbevises. Enkelte af interessenterne var endog meget utilfredse med 

kontakten til Valcon, hvorfor de rettede henvendelse til produktionsdirektøren.         

og indkøbsprojektchefen. Tilbagemeldingerne fra interessenterne på de enkelte interviews var, 

at ikke alle interessenterne umiddelbart var positive, idet langt den overvejende del fik marke-

ringen at de skulle overbevises. Enkelte af interessenterne var endog meget utilfredse med 

kontakten til Valcon, hvorfor de rettede henvendelse til produktionsdirektøren.         

  

Første styregruppemøde blev afholdt og resultat af foranalysen og mødet blev, at delprojekt 

et’s første bølge og delprojekt to blev igangsat med fokus på 34 leverandører (og resten af de 

51 udgjorde en back-up liste), der tilsammen havde et forventet årligt besparelsespotentiale på 

6 millioner danske kroner, hvilket endda var forsigtigt sat. Målene og forventningerne til re-

sultaterne af projektet var fortsat de samme som angivet i den initiale analyse og i kontrakten, 

og tidsrammen for projektfasen blev berammet til de tidligere fastsatte seks uger. På styre-

gruppemøderne deltog Valsons director og projektleder og Berlingskes produktionsdirektør 

og projektleder. På dette tidspunkt havde indkøbsprojektet (konsulentressourcerne) kun refe-

rence til produktionsområdet, med undtagelse af interviews med få interessenter, hvorfor pro-

duktionsdirektøren, på vegne af Valcon, informerede den øvrige koncernledelse. Det var her-

efter den enkelte koncernleders opgave at informere egne ledere. Den foranstående dybere 

analyse af de udvalgte leverandører krævede en kontakt til de enkelte ejere af leverandørrela-

tionen og eventuelle nøglepersoner, hvor informationen om indkøbsprojektet ansås for vigtigt 

af Valcon. Til brug for den dybere analyse fik Valcon direkte adgang til Berlingskes informa-

tions- og økonomisystemer, hvormed konsulenterne selv uhindret kunne finde de nødvendige 

informationer til brug for projektet. Tilladelsen af denne frie adgang til Berlingskes systemer 

blev givet af indkøbschefen.  

Første styregruppemøde blev afholdt og resultat af foranalysen og mødet blev, at delprojekt 

et’s første bølge og delprojekt to blev igangsat med fokus på 34 leverandører (og resten af de 

51 udgjorde en back-up liste), der tilsammen havde et forventet årligt besparelsespotentiale på 

6 millioner danske kroner, hvilket endda var forsigtigt sat. Målene og forventningerne til re-

sultaterne af projektet var fortsat de samme som angivet i den initiale analyse og i kontrakten, 

og tidsrammen for projektfasen blev berammet til de tidligere fastsatte seks uger. På styre-

gruppemøderne deltog Valsons director og projektleder og Berlingskes produktionsdirektør 

og projektleder. På dette tidspunkt havde indkøbsprojektet (konsulentressourcerne) kun refe-

rence til produktionsområdet, med undtagelse af interviews med få interessenter, hvorfor pro-

duktionsdirektøren, på vegne af Valcon, informerede den øvrige koncernledelse. Det var her-

efter den enkelte koncernleders opgave at informere egne ledere. Den foranstående dybere 

analyse af de udvalgte leverandører krævede en kontakt til de enkelte ejere af leverandørrela-

tionen og eventuelle nøglepersoner, hvor informationen om indkøbsprojektet ansås for vigtigt 

af Valcon. Til brug for den dybere analyse fik Valcon direkte adgang til Berlingskes informa-

tions- og økonomisystemer, hvormed konsulenterne selv uhindret kunne finde de nødvendige 

informationer til brug for projektet. Tilladelsen af denne frie adgang til Berlingskes systemer 

blev givet af indkøbschefen.  

  

Valcon opdeler de fire konsulentressourcer i to projektteams, hvormed arbejdet med at analy-

sere leverandørerne kunne gøres hurtigere. Konsulenterne fik derved fordelt de 34 leverandø-

rer i mellem sig, for derigennem hurtigere at få den reelle viden om den enkelte leverandør, 

hvilket vil sige hos den enkelte (nøgle)person der varetog samhandlen med den enkelte leve-

randør. Konsulenterne organiserede sig på den måde, at de to teams hovedsageligt havde 

sammenfaldende timer på Berlingske, hvor de afholdte egne analysemøder og møder med 

Berlingske projektgruppe, og de nødvendige møder med leverandørnøglepersoner. Konsulen-

terne sad hovedparten af tiden alene på andre etager og/eller rum end koncernindkøb, idet det 

var hensigten at de mindst muligt skulle trække på ressourcerne.  

Valcon opdeler de fire konsulentressourcer i to projektteams, hvormed arbejdet med at analy-

sere leverandørerne kunne gøres hurtigere. Konsulenterne fik derved fordelt de 34 leverandø-

rer i mellem sig, for derigennem hurtigere at få den reelle viden om den enkelte leverandør, 

hvilket vil sige hos den enkelte (nøgle)person der varetog samhandlen med den enkelte leve-

randør. Konsulenterne organiserede sig på den måde, at de to teams hovedsageligt havde 

sammenfaldende timer på Berlingske, hvor de afholdte egne analysemøder og møder med 

Berlingske projektgruppe, og de nødvendige møder med leverandørnøglepersoner. Konsulen-

terne sad hovedparten af tiden alene på andre etager og/eller rum end koncernindkøb, idet det 

var hensigten at de mindst muligt skulle trække på ressourcerne.  
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Kontakten til de ansvarlige interne nøglepersoner, for leverandørerne, forgik nogenlunde efter 

samme model for alles vedkommende. Nøglepersonerne blev indkaldt til møde med en kort 

årsagsforklaring af mødet formål. På mødet deltog nøglepersonen eller ejeren af leverandørre-

lationen, de to konsulenter og eventuelt en Berlingske projektdeltager. På mødet fik nøgleper-

sonerne selve indkøbsprojektet og formål yderligere forklaret, og en præsentation af Valcons 

analyse af den enkelte samhandel med leverandøren forelagt. Hensigten var at få identificeret 

forhold omkring leverandøren, herunder, afstemning af den tidligere samhandel (var billedet 

det samme som Valcon beskrev), forventningsafstemning i forhold til den fremtidige samhan-

del, gennemgang af specifikke forhold omkring leverandøren og kontraktuelle forhold. Alt 

sammen elementer konsulenterne forventede at bruge i forhandlingsøjemed og til validering 

af baseline til konsulenthonoraret. Møderne blev styret af konsulenterne, hvor Berlingske pro-

jektpersonen eventuelt supplerede med yderligere informationer, hvis der var deltagelse heraf.   

Kontakten til de ansvarlige interne nøglepersoner, for leverandørerne, forgik nogenlunde efter 

samme model for alles vedkommende. Nøglepersonerne blev indkaldt til møde med en kort 

årsagsforklaring af mødet formål. På mødet deltog nøglepersonen eller ejeren af leverandørre-

lationen, de to konsulenter og eventuelt en Berlingske projektdeltager. På mødet fik nøgleper-

sonerne selve indkøbsprojektet og formål yderligere forklaret, og en præsentation af Valcons 

analyse af den enkelte samhandel med leverandøren forelagt. Hensigten var at få identificeret 

forhold omkring leverandøren, herunder, afstemning af den tidligere samhandel (var billedet 

det samme som Valcon beskrev), forventningsafstemning i forhold til den fremtidige samhan-

del, gennemgang af specifikke forhold omkring leverandøren og kontraktuelle forhold. Alt 

sammen elementer konsulenterne forventede at bruge i forhandlingsøjemed og til validering 

af baseline til konsulenthonoraret. Møderne blev styret af konsulenterne, hvor Berlingske pro-

jektpersonen eventuelt supplerede med yderligere informationer, hvis der var deltagelse heraf.   

  

I løbet af analysen udskilles flere leverandører, hvorfor der fyldes op med leverandører fra 

back-up listen. Årsager til at leverandørerne ikke forblev i projektet var ofte, at der manglende 

potentiale, kontrakten for meget kort tid siden var blevet genforhandlet eller af politiske årsa-

ger internt i Berlingske. Særligt det sidst nævnte element var der flere eksempler på, idet ejer-

skabet for leverandøren henlå under en anden koncerndirektør, hvor koncerndirektør ikke øn-

ske en indblanding i relationen til den specifikke leverandør.  

I løbet af analysen udskilles flere leverandører, hvorfor der fyldes op med leverandører fra 

back-up listen. Årsager til at leverandørerne ikke forblev i projektet var ofte, at der manglende 

potentiale, kontrakten for meget kort tid siden var blevet genforhandlet eller af politiske årsa-

ger internt i Berlingske. Særligt det sidst nævnte element var der flere eksempler på, idet ejer-

skabet for leverandøren henlå under en anden koncerndirektør, hvor koncerndirektør ikke øn-

ske en indblanding i relationen til den specifikke leverandør.  

  

Efter første styregruppemøde skulle også baseline for konsulenthonoraret præciseres. Proces-

sen herom var på ingen måde stringent, da der var uenighed om beregningsmodel og udvæl-

gelse af leverandører trods angivet i kontrakten. Her spillede controlleren en central figur, da 

verificeringen af baseline var blevet hans ansvar, men en opgaven han ikke i starten var klar 

på. ”Der er nogen der skal overbevises mere i starten. Der er det fair at sige, at Jan (controlle-

ren, red.) i starten måske lige skal overbevises om, hvilken retning vi går i. Når han så ser det, 

så er han jo med, han leverer selvfølgelig” (Valcon Projektchef, Bilag 5, s. 6). Der blev der 

afholdt flere møder mellem Berlingske og Valcon, og dertil en del mailkorrespondance, hvor 

beregningsmodel og leverandørerne blev debatteret. Problemstillingen var også på agendaen 

på såvel ugentlige statusmøder som på styregruppemøderne. Valcon førte endvidere løbende 

regnskab med deres tidsforbrug, hvilket skulle udgøre basis for deres honorering.   

Efter første styregruppemøde skulle også baseline for konsulenthonoraret præciseres. Proces-

sen herom var på ingen måde stringent, da der var uenighed om beregningsmodel og udvæl-

gelse af leverandører trods angivet i kontrakten. Her spillede controlleren en central figur, da 

verificeringen af baseline var blevet hans ansvar, men en opgaven han ikke i starten var klar 

på. ”Der er nogen der skal overbevises mere i starten. Der er det fair at sige, at Jan (controlle-

ren, red.) i starten måske lige skal overbevises om, hvilken retning vi går i. Når han så ser det, 

så er han jo med, han leverer selvfølgelig” (Valcon Projektchef, Bilag 5, s. 6). Der blev der 

afholdt flere møder mellem Berlingske og Valcon, og dertil en del mailkorrespondance, hvor 

beregningsmodel og leverandørerne blev debatteret. Problemstillingen var også på agendaen 

på såvel ugentlige statusmøder som på styregruppemøderne. Valcon førte endvidere løbende 

regnskab med deres tidsforbrug, hvilket skulle udgøre basis for deres honorering.   
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Kontakten til Berlingske projektpersoner foregik løbende og direkte til mellem personerne, og 

via de mere officielle styregruppemøder og de ugentligt statusmøder mellem Valcon projekt-

leder og Berlingske Projektleder, hvor også undersøger deltog. Styregruppemøder var det fæl-

les beslutningsmøde, hvor spørgsmål, beslutninger og uenigheder blev taget op og søgt afkla-

ret. På de fremtidige styregruppemøder deltog også Berlingske controller og undersøger. Præ-

sentationer til brug for møder (både status- og styregrupperne) blev udarbejdet af Valcons 

projektleder, da Valcon havde den daglige styring og drift af projektet. Statusmøderne var 

Berlingskes mulighed for løbende at følge projekts delelementer og fremskridt i processen, 

mens den reelle projektleder var Valcon. ”I forhold til Rasmus (Valcons projektleder, red.) 

som er projektleder, som egentlig er den rigtige projektleder, jeg sidder ikke og laver timeop-

følgning, jeg afrapporterer bare til Bjarne (Produktionsdirektøren, red.), gruppen og så videre, 

og holder dem lidt i ørerne, så gør han egentligt et udmærket stykke arbejde.” (Berlingske 

Projektchef, Bilag 4, s. 3)    

Kontakten til Berlingske projektpersoner foregik løbende og direkte til mellem personerne, og 

via de mere officielle styregruppemøder og de ugentligt statusmøder mellem Valcon projekt-

leder og Berlingske Projektleder, hvor også undersøger deltog. Styregruppemøder var det fæl-

les beslutningsmøde, hvor spørgsmål, beslutninger og uenigheder blev taget op og søgt afkla-

ret. På de fremtidige styregruppemøder deltog også Berlingske controller og undersøger. Præ-

sentationer til brug for møder (både status- og styregrupperne) blev udarbejdet af Valcons 

projektleder, da Valcon havde den daglige styring og drift af projektet. Statusmøderne var 

Berlingskes mulighed for løbende at følge projekts delelementer og fremskridt i processen, 

mens den reelle projektleder var Valcon. ”I forhold til Rasmus (Valcons projektleder, red.) 

som er projektleder, som egentlig er den rigtige projektleder, jeg sidder ikke og laver timeop-

følgning, jeg afrapporterer bare til Bjarne (Produktionsdirektøren, red.), gruppen og så videre, 

og holder dem lidt i ørerne, så gør han egentligt et udmærket stykke arbejde.” (Berlingske 

Projektchef, Bilag 4, s. 3)    

  

På det andet styregruppemøde blev baseline, for konsulenternes honorar, debatteret med bag-

grund i de 51 initiale udvalgte leverandører. Det videre arbejde skulle controlleren fortsat fo-

restå, idet han skulle validere tallene fra Valcon på alle leverandører, herunder igen kontakte 

de enkelte nøglepersoner. Der begyndte på dette tidspunkt i projektet at komme en bekymring 

fra konsulenterne side om, at tidsplanen ikke kunne holde. Det var konsulenternes erfaring 

gennem de løbende interviews af nøglepersoner og dataanalyser, at relationen, viden og speci-

fikke informationer om den enkelte leverandør var forankret helt ude hos de enkelte nøgleper-

soner, der havde den daglige kontakt i Berlingske. Den nødvendige viden for gennemførelse 

af kontraktforhandlingerne ville dermed tage længere tid end forventet at frembringe. 

På det andet styregruppemøde blev baseline, for konsulenternes honorar, debatteret med bag-

grund i de 51 initiale udvalgte leverandører. Det videre arbejde skulle controlleren fortsat fo-

restå, idet han skulle validere tallene fra Valcon på alle leverandører, herunder igen kontakte 

de enkelte nøglepersoner. Der begyndte på dette tidspunkt i projektet at komme en bekymring 

fra konsulenterne side om, at tidsplanen ikke kunne holde. Det var konsulenternes erfaring 

gennem de løbende interviews af nøglepersoner og dataanalyser, at relationen, viden og speci-

fikke informationer om den enkelte leverandør var forankret helt ude hos de enkelte nøgleper-

soner, der havde den daglige kontakt i Berlingske. Den nødvendige viden for gennemførelse 

af kontraktforhandlingerne ville dermed tage længere tid end forventet at frembringe. 

  

Kort efter bliver det først udkast til base etableret, men der var fortsat ikke enighed mellem 

Berlingske og Valcon. Endvidere havde Valcon, til brug for de foranstående møder med leve-

randørerne og beregning af egen værdiskabelse, behov for at få oplyst Berlingskes interne 

rente. Der opereres ikke i Berlingske med en ”åben” intern rente der kunne anvendes i projek-

tet, hvilket også gav anledning til disputs i styregruppen. Samtidig bliver der i perioden redu-

ceret i antallet af leverandører der skal indkaldes til kontraktforhandling, hvilket igen beror på 

de fremkommende informationer fra kontakten til interne nøglepersoner. De fremkomne in-

formationer får også betydning for delprojekt tre (Sourcing af print og tryk), der helt må udgå. 

Kort efter bliver det først udkast til base etableret, men der var fortsat ikke enighed mellem 

Berlingske og Valcon. Endvidere havde Valcon, til brug for de foranstående møder med leve-

randørerne og beregning af egen værdiskabelse, behov for at få oplyst Berlingskes interne 

rente. Der opereres ikke i Berlingske med en ”åben” intern rente der kunne anvendes i projek-

tet, hvilket også gav anledning til disputs i styregruppen. Samtidig bliver der i perioden redu-

ceret i antallet af leverandører der skal indkaldes til kontraktforhandling, hvilket igen beror på 

de fremkommende informationer fra kontakten til interne nøglepersoner. De fremkomne in-

formationer får også betydning for delprojekt tre (Sourcing af print og tryk), der helt må udgå. 
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Årsagen er, at langt størstedelen af aftalerne herom ligger i fælles i Mecom aftaler og derfor 

ikke kan adresseres fra projektet. Endvidere er netop denne kategori for under et års siden 

blevet gennemgået i et fælles Mecom indkøbsprojekt. Der udvælges dog de få leverandører 

der ikke henhører under Mecom aftaler til den videre analyse. En periode der symbolsk afslut-

tes med, at den tidligere indkøbschef har sin sidste arbejdsdag i Berlingske.       

Årsagen er, at langt størstedelen af aftalerne herom ligger i fælles i Mecom aftaler og derfor 

ikke kan adresseres fra projektet. Endvidere er netop denne kategori for under et års siden 

blevet gennemgået i et fælles Mecom indkøbsprojekt. Der udvælges dog de få leverandører 

der ikke henhører under Mecom aftaler til den videre analyse. En periode der symbolsk afslut-

tes med, at den tidligere indkøbschef har sin sidste arbejdsdag i Berlingske.       

  

Projektet er nu i den mest intense fase, hvor analysen af de fleste udvalgte leverandører er 

færdig og den egentlige forhandlingsfase med leverandørerne påbegyndes, og hvor der ind-

kaldes til første møde med leverandørerne. De fleste leverandører får her den samme tur i ma-

skineriet, hvor de kort præsenteres for Berlingskes situation, hvorfor de er indkaldt til møde, 

gennemgang af samhandlen med Berlingske og hvilke forventninger Berlingske har til det 

fremtidige samarbejde, altså priser. Møderne er forholdsvise korte og leverandørerne bliver 

bedt om at vende tilbage med et udspil om nye konditioner for samhandlen. Hovedsageligt fo-

retages møderne alene af Valcon, dog med Berlingske projektleder og undersøger som delta-

ger på nogle.  

Projektet er nu i den mest intense fase, hvor analysen af de fleste udvalgte leverandører er 

færdig og den egentlige forhandlingsfase med leverandørerne påbegyndes, og hvor der ind-

kaldes til første møde med leverandørerne. De fleste leverandører får her den samme tur i ma-

skineriet, hvor de kort præsenteres for Berlingskes situation, hvorfor de er indkaldt til møde, 

gennemgang af samhandlen med Berlingske og hvilke forventninger Berlingske har til det 

fremtidige samarbejde, altså priser. Møderne er forholdsvise korte og leverandørerne bliver 

bedt om at vende tilbage med et udspil om nye konditioner for samhandlen. Hovedsageligt fo-

retages møderne alene af Valcon, dog med Berlingske projektleder og undersøger som delta-

ger på nogle.  

  

I samme periode bliver forventningen til resultatskabelsen (target) af projektet væsentligt 

mindsket til blot en halvering, altså 3 millioner kroner og antallet af leverandører der aktivt er 

med i projektet bragt ned på 24. Det var ikke et potentiale som nogen af parterne var interesse 

i, hvilket Berlingske Projektleder udtrykker således: ”For eksempel forleden dag sagde han 

(Valcon projektleder, red.) at, ”vi (Valcon projektleder, red.) vil gerne have, at I (Berlingske 

Projektleder, red.) er med til at præsentere dette er for os (Valcon, red.)”. Det er jo meget fint, 

men nu er det jo jer der er kommet frem til resultatet – ikke. Skal vi så præsentere lorten for 

jer – altså, der er ingen tvivl om, at hvis resultat var godt, så skulle han nok selv præsentere 

det.” (Berlingske Projektchef, Bilag 4, s. 3). Det blev derfor besluttet at gennemgå alle back-

up leverandører yderligere, for derigennem at få reetableret det størst mulige resultat af pro-

jektet. Processen i delprojekt to (Genforhandling af distributionskontrakter) er kommet til den 

erkendelse, at langt de fleste aftaler og kontrakter ligger i Berlingskes jointventures, hvorfor 

de ikke kan adresseres af projektet. Yderligere er denne kategori også for under et års siden 

blevet gennemgået i et fælles Mecom indkøbsprojekt. De få direkte distributionsaftaler der er 

mellem Berlingske og leverandøren, indlemmes i det tilbageværende delprojekt. Hele ind-

købsprojektet med Valcon bestod derefter kun af delprojekt et og dennes første bølge. Der 

I samme periode bliver forventningen til resultatskabelsen (target) af projektet væsentligt 

mindsket til blot en halvering, altså 3 millioner kroner og antallet af leverandører der aktivt er 

med i projektet bragt ned på 24. Det var ikke et potentiale som nogen af parterne var interesse 

i, hvilket Berlingske Projektleder udtrykker således: ”For eksempel forleden dag sagde han 

(Valcon projektleder, red.) at, ”vi (Valcon projektleder, red.) vil gerne have, at I (Berlingske 

Projektleder, red.) er med til at præsentere dette er for os (Valcon, red.)”. Det er jo meget fint, 

men nu er det jo jer der er kommet frem til resultatet – ikke. Skal vi så præsentere lorten for 

jer – altså, der er ingen tvivl om, at hvis resultat var godt, så skulle han nok selv præsentere 

det.” (Berlingske Projektchef, Bilag 4, s. 3). Det blev derfor besluttet at gennemgå alle back-

up leverandører yderligere, for derigennem at få reetableret det størst mulige resultat af pro-

jektet. Processen i delprojekt to (Genforhandling af distributionskontrakter) er kommet til den 

erkendelse, at langt de fleste aftaler og kontrakter ligger i Berlingskes jointventures, hvorfor 

de ikke kan adresseres af projektet. Yderligere er denne kategori også for under et års siden 

blevet gennemgået i et fælles Mecom indkøbsprojekt. De få direkte distributionsaftaler der er 

mellem Berlingske og leverandøren, indlemmes i det tilbageværende delprojekt. Hele ind-

købsprojektet med Valcon bestod derefter kun af delprojekt et og dennes første bølge. Der 
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udarbejdes et andet udkast til baseline, men beslutning herom må vente, så leverandører der 

aktivt skal med i projektet også kan valideres. Valcon gør det klart, at på trods af processen 

forventes forhandlingsperioden med leverandørerne afsluttet i løbet af uge 26, for derved at få 

nye aftaler og kontrakter til at træde i kraft inden udgangen af første halvår og så de kan få ef-

fekt fra andet halvår af 2009. 

udarbejdes et andet udkast til baseline, men beslutning herom må vente, så leverandører der 

aktivt skal med i projektet også kan valideres. Valcon gør det klart, at på trods af processen 

forventes forhandlingsperioden med leverandørerne afsluttet i løbet af uge 26, for derved at få 

nye aftaler og kontrakter til at træde i kraft inden udgangen af første halvår og så de kan få ef-

fekt fra andet halvår af 2009. 

  

Ved det efterfølgende styregruppemøde viser det sig, at målet yderligere bliver reduceret til 

2,5 millioner kroner og med forsat 15 aktive leverandører i projektet. Det bliver også mødet 

hvor det endeligt slås fast, at Valcon i deres forhandlinger med leverandørerne ikke kan ændre 

på betalingsbetingelser, men kun kan gå efter prisen, som oprindeligt aftalt og beskrevet i 

kontrakten. Det bliver på dette møde, at der endeligt bliver enighed om baseline, og der udta-

ges 26 af de 81 fravalgte leverandører til yderligere gennemgang.           

Ved det efterfølgende styregruppemøde viser det sig, at målet yderligere bliver reduceret til 

2,5 millioner kroner og med forsat 15 aktive leverandører i projektet. Det bliver også mødet 

hvor det endeligt slås fast, at Valcon i deres forhandlinger med leverandørerne ikke kan ændre 

på betalingsbetingelser, men kun kan gå efter prisen, som oprindeligt aftalt og beskrevet i 

kontrakten. Det bliver på dette møde, at der endeligt bliver enighed om baseline, og der udta-

ges 26 af de 81 fravalgte leverandører til yderligere gennemgang.           

  

Resultaterne af projektet begynder nu at komme frem, i og med at leverandørerne vender til-

bage med deres bud på fremtidige prisaftaler. De enkelte forhandlingsforløb udvikler sig dog 

meget forskelligt, hvor nogle kan afsluttes med det ene møde, mens andre kræver yderligere 

forhandlingsmøder. Det var dog forsat Valcon der forhandlede med de enkelte leverandører 

og rapporterede resultaterne tilbage til status- og styregruppemøderne. I den følgende periodes 

styregruppemøder ændres antallet af projektleverandører sig til 14. Det bliver her undersøgt 

om leverandører fra back-up listen (igen) kan bruges til leverandørpuljen, og desuden bliver 

de 26 tidligere fravalgte leverandører analyseret, herunder kontakt til de interne nøglepersoner 

fra Berlingske. Resultatet blev at den forventede værdiskabelse blev øget fra de 2,5, til 3 og 

igen til 4-5 millioner kroner. Processen blev endvidere forlænget med en uge for at afsluttet så 

mange aftale- og kontraktforhandlinger som muligt.  

Resultaterne af projektet begynder nu at komme frem, i og med at leverandørerne vender til-

bage med deres bud på fremtidige prisaftaler. De enkelte forhandlingsforløb udvikler sig dog 

meget forskelligt, hvor nogle kan afsluttes med det ene møde, mens andre kræver yderligere 

forhandlingsmøder. Det var dog forsat Valcon der forhandlede med de enkelte leverandører 

og rapporterede resultaterne tilbage til status- og styregruppemøderne. I den følgende periodes 

styregruppemøder ændres antallet af projektleverandører sig til 14. Det bliver her undersøgt 

om leverandører fra back-up listen (igen) kan bruges til leverandørpuljen, og desuden bliver 

de 26 tidligere fravalgte leverandører analyseret, herunder kontakt til de interne nøglepersoner 

fra Berlingske. Resultatet blev at den forventede værdiskabelse blev øget fra de 2,5, til 3 og 

igen til 4-5 millioner kroner. Processen blev endvidere forlænget med en uge for at afsluttet så 

mange aftale- og kontraktforhandlinger som muligt.  

  

Ved styregruppemødet, det afsluttende ifølge planen, er status, at der er gennemført og lukket 

ni leverandørforhandlinger, men der fortsat er fem, hvor afslutning på forhandlingerne mang-

ler. Det viser sig, at den ene leverandør ligger i et forretningsområde, hvor der i efteråret 2009 

skal ske organisationsændringer, der påvirker samhandlen med denne leverandør direkte, 

hvorfor leverandøren udtages af projektet uagtet et beviseligt besparelsespotentiale. Resultater 

og eventuel viden fra de gennemførte leverandørforhandlinger blev samlet i et fælles skriv fra 

alle konsulenter og afleveret til Berlingske. Det aftales at forsætte med forhandlingerne på de 

Ved styregruppemødet, det afsluttende ifølge planen, er status, at der er gennemført og lukket 

ni leverandørforhandlinger, men der fortsat er fem, hvor afslutning på forhandlingerne mang-

ler. Det viser sig, at den ene leverandør ligger i et forretningsområde, hvor der i efteråret 2009 

skal ske organisationsændringer, der påvirker samhandlen med denne leverandør direkte, 

hvorfor leverandøren udtages af projektet uagtet et beviseligt besparelsespotentiale. Resultater 

og eventuel viden fra de gennemførte leverandørforhandlinger blev samlet i et fælles skriv fra 

alle konsulenter og afleveret til Berlingske. Det aftales at forsætte med forhandlingerne på de 
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resterende fire leverandører, idet der forelægger et fornuftigt forventet besparelsespotentiale. 

Forhandlingerne med disse leverandører fremstår alle lidt specielle og uplanlagte i forhold til 

de gennemførte, idet leverandørerne ikke umiddelbart ønsker at ændre på forholdene for sam-

handlen med Berlingske. Alle fire forløb er præget af, at styrkeforholdet mellem Berlingske 

og leverandørerne ikke er tilsvarende til de øvrige, og konsulenterne dermed ikke kan presse 

nye aftaler igennem. Forhandlingerne løber henover sommeren og afsluttes først i slutningen 

af august måned. I forhandlingsprocesserne bliver flere af nøglepersonerne yderligere brugt til 

sparring af leverandørernes forhandlingsudspil, og Berlingskes respons herpå. Der var endda 

et eksempet på det modsatte, hvor den enkelte leverandør søgte at udnyttede eksisterende 

relationer til andre interesenter i Berlingske organisationen (de egentlige Berlingske 

”leverandørejere” eller nøglepersoner), for derigennem at skabe en bedre forhandlings-

position. Enkelte af Berlingske koncerndirektører bliver endda direkte inddraget i tilspidsede 

forhandlinger, for derigennem at opnå nødvendig forhandlingsstyrke.  

resterende fire leverandører, idet der forelægger et fornuftigt forventet besparelsespotentiale. 
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og leverandørerne ikke er tilsvarende til de øvrige, og konsulenterne dermed ikke kan presse 
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sparring af leverandørernes forhandlingsudspil, og Berlingskes respons herpå. Der var endda 

et eksempet på det modsatte, hvor den enkelte leverandør søgte at udnyttede eksisterende 

relationer til andre interesenter i Berlingske organisationen (de egentlige Berlingske 

”leverandørejere” eller nøglepersoner), for derigennem at skabe en bedre forhandlings-

position. Enkelte af Berlingske koncerndirektører bliver endda direkte inddraget i tilspidsede 

forhandlinger, for derigennem at opnå nødvendig forhandlingsstyrke.  

  

Projektet blev på projektafslutningsmødet af både Berlingske og Valcon anset som tilfredsstil-

lende, givet de betingelser der havde været undervejs. Det endelige resultat blev på 4,2 milli-

oner kroner for de gennemførte 13 leverandører, hvor kun de 11 gav værdiskabelse (bilag 12). 

Der var til sidst uenighed om Valcons værdiskabelse hos tre af de værdiskabende leverandør-

forløb, da Berlingske ikke fandt at Valcon direkte havde bidraget til realiseringen af besparel-

sen. Der blev på mødet skabt et kompromis for Valcons endelige honorar.  

Projektet blev på projektafslutningsmødet af både Berlingske og Valcon anset som tilfredsstil-

lende, givet de betingelser der havde været undervejs. Det endelige resultat blev på 4,2 milli-

oner kroner for de gennemførte 13 leverandører, hvor kun de 11 gav værdiskabelse (bilag 12). 

Der var til sidst uenighed om Valcons værdiskabelse hos tre af de værdiskabende leverandør-

forløb, da Berlingske ikke fandt at Valcon direkte havde bidraget til realiseringen af besparel-

sen. Der blev på mødet skabt et kompromis for Valcons endelige honorar.  

4.3.3 Efter projektets udførelse 4.3.3 Efter projektets udførelse 

Med afslutningsmødet var projektet officielt afsluttet og der blev aftalt et opfølgningsmøde 

den efterfølgende måned. For Berlingskes side var projektet dog ikke helt tilendebragt, da fle-

re af forhandlingsresultaterne ikke var indarbejdet i gældende aftaler eller kontrakter. Der for-

stod derfor et arbejde med at udfærdige nye eller tilrette aftale- og kontraktgrundlag, hvor og-

så opklarende møder med interne interessenter og nøglepersoner var nødvendigt. Det gjorde 

sig gældende for flere af de 13 gennemførte leverandørforhandlinger. ”Ulempen er selvfølge 

den koordinering mellem konsulenterne og så vores egen afdeling, og få det til at passe ind i 

hinanden. Og det forstyrrende element, som det selvfølgelig altid vil være, at der kommer 

nogle konsulenter ind og udfører en opgave og efter en periode så er de væk igen. Selvom de 

prøver at agere som vores forlængede arm, så vil det i et eller andet omfang være et forstyr-

Med afslutningsmødet var projektet officielt afsluttet og der blev aftalt et opfølgningsmøde 

den efterfølgende måned. For Berlingskes side var projektet dog ikke helt tilendebragt, da fle-

re af forhandlingsresultaterne ikke var indarbejdet i gældende aftaler eller kontrakter. Der for-

stod derfor et arbejde med at udfærdige nye eller tilrette aftale- og kontraktgrundlag, hvor og-

så opklarende møder med interne interessenter og nøglepersoner var nødvendigt. Det gjorde 

sig gældende for flere af de 13 gennemførte leverandørforhandlinger. ”Ulempen er selvfølge 

den koordinering mellem konsulenterne og så vores egen afdeling, og få det til at passe ind i 

hinanden. Og det forstyrrende element, som det selvfølgelig altid vil være, at der kommer 

nogle konsulenter ind og udfører en opgave og efter en periode så er de væk igen. Selvom de 

prøver at agere som vores forlængede arm, så vil det i et eller andet omfang være et forstyr-

 Copenhagen Business School, Cand. Merc. SCM kandidatafhandling Side 55 af 80 
    

Kapitel 4 – Casestudie Berlingske 



   

rende element. Der er noget der skal følges op på efter følgende.” (Berlingske Indkøbschef, 

Bilag 3, s. 6)  

rende element. Der er noget der skal følges op på efter følgende.” (Berlingske Indkøbschef, 

Bilag 3, s. 6)  

  

Netop det efterfølgende opsamlingsarbejde eller rettere implementering af aftaler og kontrak-

ter skulle, for de gennemførte delprojekters vedkommende, være indeholdt i konsulenternes 

arbejde, hvilket også var en del af aftalen mellem Berlingske og Valcon (Bilag 2, s. 10; Bilag 

7, s. 2), hvorfor der ikke burde de store tilpasninger til for netop indkøbsafdelingen. Berling-

skes projektleder omtaler også implementeringen som værende en relativ simpel proces, idet 

de nye aftaler og kontrakter blot skal inkorporeres i budgetterne, hvor der skal tales med de 

budgetansvarlige (Berlingske Projektchef, 9, ss. 8-9). En så simpel proces, var der dog ikke 

tale om ifølge Berlingske controlleren. ”Når jeg har været ude og snakke med dem, som har 

haft – gjort brug af Valcons assistance, så har vores interessent ikke forstået hvad tallene var. 

Altså hvilke beløb der blev talt om. Det er lige som om, at det Valcon har line’t op og sagt, at 

vi har forhandlet ny timepris til sådan og sådan, det giver 400.000 kroner. Det har den pågæl-

dende interessent hos os ikke været klar over. ”Nå – var det det vi aftale – nå, på den måde”. 

(Bilag 6, s. 5). Det var således ikke den fornødne forankring decentralt i Berlingske 

organisationen for alle de gennemgåede leverandører. Ydermere var de opnåede resultater 

fremkommet ved et fokus alene på prisen, hvilket dog var indkøbsprojektets formål, men ikke 

desto mindre var det et kritikpunkt efter gennemførelsen af projektet fra indkøbsafdelingens 

to medarbejdere: ”Der var ikke rigtig fokus på kontraktuelle forhold – og dermed kun på pris” 

(Berlingske Projektchef, Bilag 9, s. 2). Holdningen kan eksemplificeres ved følgende 

kommentar fra Berlingske indkøbsafdeling project sourcing manager: ”Jeg har læst på aftalen 

vi har fra (virksomhed X, red.) parkering og er noget rystet over, indholdet af aftale Valcon 

har udformet for BEM som egentligt skulle være besparelser… Konklusionen på dette må væ-

re, at man ikke kan udforme aftaler og udelukkende gå efter en besparelse på prisen uden hen-

syntagen til resten af punkterne i aftalen – Jeg tager fat i (virksomhed X, red.) parkering for at 

få en mere seriøs aftale på plads – yes?” (Bilag 14, ss. 1-2). De to medarbejdere i 

indkøbsafdelingen og controlleren fandt derfor ikke, at implementering og forankring af 

projektet var tilstrækkelig, og yderligere i forhold til implikationen på den enkelte 

leverandørrelation har project Sourcing manageren også en meget sigende kommentar: ”Det 

er ærgerligt, at have konsulenter til at fortage forhandlinger med leverandørerne uden Berling-

ske er til stede – der går en masse information til spilde, både information som er beregnet til 
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budgetansvarlige (Berlingske Projektchef, 9, ss. 8-9). En så simpel proces, var der dog ikke 
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desto mindre var det et kritikpunkt efter gennemførelsen af projektet fra indkøbsafdelingens 

to medarbejdere: ”Der var ikke rigtig fokus på kontraktuelle forhold – og dermed kun på pris” 

(Berlingske Projektchef, Bilag 9, s. 2). Holdningen kan eksemplificeres ved følgende 

kommentar fra Berlingske indkøbsafdeling project sourcing manager: ”Jeg har læst på aftalen 

vi har fra (virksomhed X, red.) parkering og er noget rystet over, indholdet af aftale Valcon 

har udformet for BEM som egentligt skulle være besparelser… Konklusionen på dette må væ-

re, at man ikke kan udforme aftaler og udelukkende gå efter en besparelse på prisen uden hen-

syntagen til resten af punkterne i aftalen – Jeg tager fat i (virksomhed X, red.) parkering for at 

få en mere seriøs aftale på plads – yes?” (Bilag 14, ss. 1-2). De to medarbejdere i 

indkøbsafdelingen og controlleren fandt derfor ikke, at implementering og forankring af 

projektet var tilstrækkelig, og yderligere i forhold til implikationen på den enkelte 

leverandørrelation har project Sourcing manageren også en meget sigende kommentar: ”Det 

er ærgerligt, at have konsulenter til at fortage forhandlinger med leverandørerne uden Berling-

ske er til stede – der går en masse information til spilde, både information som er beregnet til 
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Berlingske men også almindelig leverandør / markedsinformation.” (Bilag 14, s. 1).

  

Berlingske men også almindelig leverandør / markedsinformation.” (Bilag 14, s. 1).

  

Som et lille efterspil, men ikke direkte afledt af indkøbsprojektet, blev indkøbsafdelingens 

sourcing project manager opsagt inden evalueringsmødet. Indkøbsafdelingen bestod herefter 

kun af indkøbsprojektchefen (projektlederen), hvormed Berlingske fremover skal bruge den 

decentrale organisation ved indkøb i stedet for en central indkøbsfunktion, hvorfor ”indkøbs-

afdelingen” fremover skal koncentrere sig om projekter og rapportering af de enkelte aftaler.   

Som et lille efterspil, men ikke direkte afledt af indkøbsprojektet, blev indkøbsafdelingens 

sourcing project manager opsagt inden evalueringsmødet. Indkøbsafdelingen bestod herefter 

kun af indkøbsprojektchefen (projektlederen), hvormed Berlingske fremover skal bruge den 

decentrale organisation ved indkøb i stedet for en central indkøbsfunktion, hvorfor ”indkøbs-

afdelingen” fremover skal koncentrere sig om projekter og rapportering af de enkelte aftaler.   

      

Inden det endelige afsluttende evalueringsmøde, gennemførte både Berlingske og Valcon 

projektdeltagere en elektronisk projektevaluering initieret af Valcon (bilag 15). Det var med 

udgangspunkt i rapporten fra Valcons undersøgelse at parterne mødtes. På mødet blev det 

tilkendegivet, at projektet ikke helt levede op til forventningerne om resultatskabelse, mens 

engagementet hos Valcon havde været i top. Valcon tilkendegav, at det initiale billede af 

organisationen Berlingske de havde fået, ikke var det samme billede som de oplevede under 

projektets udførelse, og det havde haft stor indflydelse på resultatskabelsen (bilag 9).   

Inden det endelige afsluttende evalueringsmøde, gennemførte både Berlingske og Valcon 

projektdeltagere en elektronisk projektevaluering initieret af Valcon (bilag 15). Det var med 

udgangspunkt i rapporten fra Valcons undersøgelse at parterne mødtes. På mødet blev det 

tilkendegivet, at projektet ikke helt levede op til forventningerne om resultatskabelse, mens 

engagementet hos Valcon havde været i top. Valcon tilkendegav, at det initiale billede af 

organisationen Berlingske de havde fået, ikke var det samme billede som de oplevede under 

projektets udførelse, og det havde haft stor indflydelse på resultatskabelsen (bilag 9).   

4.3.4 Oversigt over casestudiets væsentlige begivenheder  4.3.4 Oversigt over casestudiets væsentlige begivenheder  

Fra casestudiets gennemførte observationer, interviews og feltlogbogen (se kapitel 2) er oven-

stående gennemgang af indkøbsprojektet udfærdiget og endvidere er casestudiets centrale be-

givenheder skildret i nedenstående Figur 13.   

Fra casestudiets gennemførte observationer, interviews og feltlogbogen (se kapitel 2) er oven-

stående gennemgang af indkøbsprojektet udfærdiget og endvidere er casestudiets centrale be-

givenheder skildret i nedenstående Figur 13.   

  

Med afsæt i ovenstående gennemgang af casestudiet Berlingske Media og Valcon, vil afhand-

lingen se nærmere på værdien af brugen af konsulentressourcer og implikationerne af tillid i 

Berlingske casen på baggrund af de i teorirammens angivne elementer. 

Med afsæt i ovenstående gennemgang af casestudiet Berlingske Media og Valcon, vil afhand-

lingen se nærmere på værdien af brugen af konsulentressourcer og implikationerne af tillid i 

Berlingske casen på baggrund af de i teorirammens angivne elementer. 
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Figur 13 – Oversigt over centrale casebegivenheder Figur 13 – Oversigt over centrale casebegivenheder 
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5.  Analyse og diskussion Analyse og diskussion 

I nærværende kapitel analyseres og diskuteres værdien af brugen af konsulentressourcer og 

implikationerne af tillid i casen om Berlingske. Til dette formål anvendes den opstillede mo-

del og det tilrettede framework. Der er kapitlet anvendt enkelte udsagn / citater fra projektdel-

tagerne, der er repræsentativt for den enkeltes holdning (jf. afsnit 2.4).        

I nærværende kapitel analyseres og diskuteres værdien af brugen af konsulentressourcer og 

implikationerne af tillid i casen om Berlingske. Til dette formål anvendes den opstillede mo-

del og det tilrettede framework. Der er kapitlet anvendt enkelte udsagn / citater fra projektdel-

tagerne, der er repræsentativt for den enkeltes holdning (jf. afsnit 2.4).        

5.1 Anvendelse af model  5.1 Anvendelse af model  

Centrum og udgangspunktet for analysen og diskussionen er Berlingske casen, hvorfor den 

opstillede model (Figur 14) er tilpasset det fremstillede indkøbsprojekt. I metodeafsnittet er 

analyseniveauet anvist til at være dyaden mellem den fokale organisation og konsulentres-

sourcen (Figur 4), hvilket bevirker at fokus ligger i modellens interaktionsområde A, mens 

der ses på de øvrige interaktionsområder mere i forhold til effekten heraf. Indkøbsprojektets 

centrale projektdeltagere er derfor vist i nedenstående figur, hvorefter de enkelte interaktions-

områder bliver gennemgået.  

Centrum og udgangspunktet for analysen og diskussionen er Berlingske casen, hvorfor den 

opstillede model (Figur 14) er tilpasset det fremstillede indkøbsprojekt. I metodeafsnittet er 

analyseniveauet anvist til at være dyaden mellem den fokale organisation og konsulentres-

sourcen (Figur 4), hvilket bevirker at fokus ligger i modellens interaktionsområde A, mens 

der ses på de øvrige interaktionsområder mere i forhold til effekten heraf. Indkøbsprojektets 

centrale projektdeltagere er derfor vist i nedenstående figur, hvorefter de enkelte interaktions-

områder bliver gennemgået.  

Figur 14 – Model anvendt på Berlingske Casen Figur 14 – Model anvendt på Berlingske Casen 

Consultant
 - Director
 - Projekleder
 - Projektmedlemmer
   fire pers. (2x2)

Supplier Organisation
13 leverandører i projekt  - Produktionsdirektør
 - Ejere / Direktører  - Indkøbschef
 - Managere  - Indkøbsprojektleder
 - Sales managere  - Projekt controller
 - Key acount managere  - Projekt sourcing manager

Kilde: egen tilvirkning

AB

D

C

 

5.1.1 Interaktionsområde A 

Konsulentprojektets grundlæggende samarbejdsrelation og interaktionsområde er dyaden mel-

lem konsulentressourcen og den fokale organisation, hvorfra selve indkøbsprojektet udsprin-

ger. Interaktionsområdet tilsiges at have indvirkning på projektfaserne før og under projektets 
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udførelse (jf. afsnit 3.1), hvorfor relationerne i dette interaktionsområde netop bliver omdrej-

ningspunktet for modellen. 

udførelse (jf. afsnit 3.1), hvorfor relationerne i dette interaktionsområde netop bliver omdrej-

ningspunktet for modellen. 

Anvendelsen af modellen tilsiger at de enkelte relationer mellem Berlingske og Valcon skal 

præciseres, og relationer, hvor det opfattes at der ikke er tillid, skal identificeres. De enkelte 

direkte nøgleaktører i indkøbsprojektet er listet og relationerne med problemer (manglende 

tillid) er tydeliggjort med en stribet linjer/pile i nedenstående figur. I oversigten angiver den 

enkelte pilens retning en aktørs (trustor) relation ”mod” en anden aktør (trustee) eller flere.   

Anvendelsen af modellen tilsiger at de enkelte relationer mellem Berlingske og Valcon skal 

præciseres, og relationer, hvor det opfattes at der ikke er tillid, skal identificeres. De enkelte 

direkte nøgleaktører i indkøbsprojektet er listet og relationerne med problemer (manglende 

tillid) er tydeliggjort med en stribet linjer/pile i nedenstående figur. I oversigten angiver den 

enkelte pilens retning en aktørs (trustor) relation ”mod” en anden aktør (trustee) eller flere.   

Figur 15 – Oversigt over Berlingske og Valcon relationer med problemer  Figur 15 – Oversigt over Berlingske og Valcon relationer med problemer  

Consultant Organisation

Director -  - Produktionsdirektør

Projekleder -  - Indkøbschef
Projektkonsulent O -  - Indkøbsprojektleder

Projektkonsulent C -  - Projekt controller

Projektkonsulent K -  - Indkøbs sourcing manager

Projektkonsulent L -

Problemer i relationen
Kilde: egen tilvirkning

A

 
Ved indkøbsprojektets start er det alene indkøbschefen, der har den indledende kontakt til 

konsulentressourcerne. Indkøbschefen vælger at kontakte ét konsulenthus, hvor han har refe-

rence til og først efter noget tid inddrages Valcon. Kontakten til, det for ham kendte, konsu-

lenthus kan ses om værende indkøbschefens ”ability” tillid til, at netop denne konsulentres-

source havde de rette kompetencer til at udføre opgaven. Fra indkøbschefens udvælgelseskri-

terier (jf. bilag 11) ser det umiddelbart ud til, at valget også kunne være faldet på det andet 

konsulenthus (antallet af grønne i forhold til røde markeringer jf. bilag 11). Det var derimod 

ikke det der skete, idet Valcon blev udvalgt. Indkøbschefen siger, at Valcon kunne levere 

præcist det som Berlingske (indkøbschefen) ønskede (afsnit 4.3.1), hvilket specielt var den 

økonomiske aftale, men der var også en anden faktor (bilag 3, s. 5). Den anden faktor kan ses 

som værende netop tilliden til, at Valcon ville være bedre til at løse opgaven. Tilliden skal her 

ses som ”ability ”og ”integrity”, og hvor de underliggende faktorer for ”integrity” er ”shared 

values” og ”fairness”. De sidst nævnte er en opfattelse fra indkøbschefen af, at Valcon har den 

bedste forståelse for hele opgaven og en fair forståelse for det økonomiske forhold i opgaven, 
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hvilket også kan ses som ”competence trust” ud fra tilgangen til tillid fra Ghosh & Fedoro-

wicz, 2008 og Cousins, 2002 (afsnit 3.2).     

hvilket også kan ses som ”competence trust” ud fra tilgangen til tillid fra Ghosh & Fedoro-

wicz, 2008 og Cousins, 2002 (afsnit 3.2).     

Berlingske indkøbschef vælger at fratræde sin stilling, som det fremgår af casen (afsnit 4.3.2), 

umiddelbart efter projektes opstart. Det er en begivenhed i konsulentprojektet, hvor de 

hidtidige opbyggede relationer brydes og dermed også den initiale tillid. Valcon konsulenter-

ne udtrykker, at hvis indkøbschefen havde deltaget gennem hele projektet, så ”Tillidsmæssigt 

ville det have været en anden situation. Altså – det ville have været mere rigtigt. Rigtigt til-

lidsmæssigt, som er et kardinalpunkt.” Valcon Director, Bilag 5, s. 12). Relationen til 

indkøbschefen er derfor i ovenstående figur (Figur 15) anvist med en større linje og ikke en 

pil. I forhold til modellen betyder det, at selvom der i princippet er tillid til indkøbschefen, så 

er relationen ikke eksisterende i konsulentprojektet. I og med at relationen har stor betydning 

og dermed høj vægtningen ”Perceived attraction”, har den en negativ påvirkning på den 

forventede værdi af projekt.   

Berlingske indkøbschef vælger at fratræde sin stilling, som det fremgår af casen (afsnit 4.3.2), 

umiddelbart efter projektes opstart. Det er en begivenhed i konsulentprojektet, hvor de 

hidtidige opbyggede relationer brydes og dermed også den initiale tillid. Valcon konsulenter-

ne udtrykker, at hvis indkøbschefen havde deltaget gennem hele projektet, så ”Tillidsmæssigt 

ville det have været en anden situation. Altså – det ville have været mere rigtigt. Rigtigt til-

lidsmæssigt, som er et kardinalpunkt.” Valcon Director, Bilag 5, s. 12). Relationen til 

indkøbschefen er derfor i ovenstående figur (Figur 15) anvist med en større linje og ikke en 

pil. I forhold til modellen betyder det, at selvom der i princippet er tillid til indkøbschefen, så 

er relationen ikke eksisterende i konsulentprojektet. I og med at relationen har stor betydning 

og dermed høj vægtningen ”Perceived attraction”, har den en negativ påvirkning på den 

forventede værdi af projekt.   

  

Indkøbsprojektchefen overtager rollen som Berlingskes projektleder i indkøbsprojektet, og 

dermed den daglige kontakt til konsulenterne. Berlingskes projektleder og den centrale 

fremtidigt person i indkøbsafdelingen bliver derfor vigtig kontakt og relation til 

konsulentressourcen. Fra fremstillingen af casen ses det, at projektlederen ikke er rigtig har 

eller skaber den nødvendige tillid. Projektchefen siger ”Man kan jo godt mærke, at de gerne 

vil have så meget som muligt ind under og prøver alle vinkler af. Det er ligesom vi lidt ople-

vede i A.T. Kearney projektet… Det er jo ikke sådanne, at vi har opbygget tillid over lang tid 

og kender hinanden godt og så videre. Det er der fordi – det er tvunget tillid og det er ikke så-

danne som jeg definerer tillid. Det er en nødvendig informationsudveksling og hvis vi ikke 

havde den, så havde vi intet projekt. Tilliden er baseret på en plan fra deres side om, at det er - 

kun er for dette projekt informationen vedrører. Den tillid har vi jo selvfølgelig et eller andet 

sted. Når de går spredes informationerne øst for vest” (Berlingske Projektchef, Bilag 4, s. 6). 

Der er ingen tvivl om, at Berlingske projektleder ikke har (fuld) tillid til Valcons director og 

projektleder, den er påtaget og refererer til tidligere erfaringer. Den manglende ”benevolence” 

og ”integrity” tillid kan altså anskues som værende en generel mistillid (manglende 

tilbøjelighed for tillid) til konsulentressourcer, der igen ses som manglende ”trust in 

integrity”. Det er dog en forventelig, for projektchefen, konsulentadfærd ”trust in predicta 

bility” (Ghosh & Fedorowich, 2003). Projektchefen giver endvidere indtrykket af at 

have”ablity” tillid til Valcons projektleders kompetencer, hvilket dog ikke er tilfældet med de 

Indkøbsprojektchefen overtager rollen som Berlingskes projektleder i indkøbsprojektet, og 

dermed den daglige kontakt til konsulenterne. Berlingskes projektleder og den centrale 

fremtidigt person i indkøbsafdelingen bliver derfor vigtig kontakt og relation til 

konsulentressourcen. Fra fremstillingen af casen ses det, at projektlederen ikke er rigtig har 
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sted. Når de går spredes informationerne øst for vest” (Berlingske Projektchef, Bilag 4, s. 6). 

Der er ingen tvivl om, at Berlingske projektleder ikke har (fuld) tillid til Valcons director og 

projektleder, den er påtaget og refererer til tidligere erfaringer. Den manglende ”benevolence” 

og ”integrity” tillid kan altså anskues som værende en generel mistillid (manglende 

tilbøjelighed for tillid) til konsulentressourcer, der igen ses som manglende ”trust in 

integrity”. Det er dog en forventelig, for projektchefen, konsulentadfærd ”trust in predicta 

bility” (Ghosh & Fedorowich, 2003). Projektchefen giver endvidere indtrykket af at 

have”ablity” tillid til Valcons projektleders kompetencer, hvilket dog ikke er tilfældet med de 
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udførende Valcon konsulenter: ” Nu har jeg ikke været dybt inde i de andre kategorier, men 

jeg kan jo høre at de ikke er mega skarpe på biler for eksempel. De har så én hjemme på deres 

kontor der er skarp på biler, men lige præcis de to er ikke skarp på biler. Jeg mener – jeg sad 

næsten og fortalte det mest af det. ” (Berlingske Projektchef, Bilag 4, s. 5). 

Valcons konsulenternes opfattelse af relationen til projektchefen (Berlingske projektleder) er 

identisk, at der ikke er fuld tillid i relationen. ”Men der kom lige et knæk der. Og jeg er stadig 

i tvivl om, om den tillid og link vi havde ind mod Mikkel (Berlingske indkøbschef, red.), om 

den reelt er oprettet i forhold til Sune (Berlingske projektchef, red.).” (Valcon Director, Bilag 

5, s. 12). Den manglende (fulde) tillid til hinanden er dermed gensidig, hvorfor der i modellen 

er angivet en pil i begge retninger i relationen (Figur 15). Projktchefen overtog netop rollen 

som Berlingskes projektleder13, men udfylder den ikke. Relationen har derfor middel 

betydning og dermed middel vægtningen, dvs. det de hedder ”Perceived attraction”, men 

relationen har en negativ påvirkning på den forventede værdi af projekt. 

  

Relationen mellem produktionsdirektøren og Valcons director og projektleder udbygges efter 

afgangen af indkøbschefen, og projektet bliver reelt forankret hos projektdirektøren. Relatio-

nen bliver derfor essentiel for projektprocessen ”på spørgsmålet om tilliden havde været som 

forventet, så er jo svaret nej - for der var den ændring. Der er vi delvist i mål, og så er vi vold-

somt redet af Bjarne (Berlingske projektchef, red.) og hans person. Der er han jo fair og der 

har vi en god relation.” (Valcon Director, Bilag 5, s. 13). Valconkonsulenter udtrykker det 

meget klart, at uden ”benevolence” og ”integrity” tilliden var projektet sandsynligvis strandet. 

Tilliden mellen parterne kan også anskues som havende karakter af ”calculative trust” (Ghosh 

& Fedorowich, 2008), idet projektet basalt var hans beslutning og dermed ansvar. Der er 

ingen tvivl om at produktriondiektøren havde en høj ”ability” tillid til Valcon konsulenterne, 

og dermed ”competence trust” fra Ghosh & Fedorowicz, 2008 og Cousins, 2002 (afsnit 3.2), 

hvilket kan ses af evalueringen efter projektets gennemførelse. 

 

 

 

 

                                                 
13 Rollen som Berlingske Projektleder er central for indkøbsprojektet, se bilag 2 og 8. 
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Figur 16 – Fagligt kompetenceniveau af konsulenter Figur 16 – Fagligt kompetenceniveau af konsulenter 

 

Kilde: Valcon projektevaluering - Bilag 15, s. 5 

Det er igen en meget betydningsfuld relation, der har stor vægtning, dvs. det der hedder ”Per-

ceived attraction”. I modellen (Figur 15) er der derfor ingen pile, da relationen har en positiv 

indvirkning på den forventede projektværdi.  

 

En Berlingske controller indgår også i projektet, hvis rollen er at validere projektets faktiske 

økonomiske resultater. Controllerens generelle opfattelse af konsulentressourcer udtrykkes så-

ledes: ”Jeg ved ikke om det Berlingske hus er specielt kompliceret at komme i – godt være at 

det er det. Jeg er sådan lidt modstander af sådan en flok, der kommer og tror de kan” 

(Controller, Bilag 6, s. 11). Her der der tale om et meget klart udtryk for ”benevolence” tillid, 

”integrity” tillid og manglende tilbøjelighed for tillid til konsulentressoucer. Det er en 

holdning til konsulent-ressourcer, der også kan ses som manglende ”trust in integrity” og 

forudindtagethed ”trust in predictability” (Ghosh & Fedorowich, 2003), hvilket påvirker 

realtionen til Valcon konsulenterne. Endvidere var det controllerens opfattelse, at 

beslutningensprocessen omkring indkøbsprojektet ikke var tilstrækkelig klar for ham og at der 

var divergens imellem det Valcon sagde at de ville og det de gjorde, herunder i forhold til 

udførelsen af foranalysen og etableringen af baselinen (bilag 6). Opfattelserne er et udtryk for, 

at controlleren ikke i løbet at konsulentprocessen får eller opsøger fyldestgørende 

informationer, således at controlleren kan udfylde den tiltænkte rolle. ”I starten følte vi at, det 

tog lidt tid for ham at få lidt action… Ros at Jan (Berlingske controller, red.) er kommet om-

bord, for det var vi bekymret for. Fordi, til at starte med syntes vi, at der var lidt lange svarti-

der, og han var ikke rigtigt var på vognen.” (Valcon Director, Bilag 5, s. 6). Konsekvensen 

bliver derfor, at ”integrity” tilliden ikke er tilstede, og det kan igen ses som ”trust in integrity” 

(Ghosh & Fedorowich, 2003). Relationen vurderes til at have middel påvirkning ”Perceived 

attraction”, men dog alligevel en negativ indvirkning på den forventede projektværdi.  
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Projekt sourcing manageren i indkøbsafdelingen leverede kun lidt support, i form af informa-

tioner om Berlingske Media, og deltog kun på selve forhandlingsmødet med én leverandør. 

Manageren havde derfor kun ganske lidt kontakt til Valcon konsulenterne, hvilket netop og så 

var en anke i mod konsulenterne (bilag 14). Manageren udtrykker, på linje med controlleren, 

en manglende ”benevolence” og ”integrity” tillid til konsulentressoucer, hvilket ses i ”Så er 

der selvfølgelig konsulent syndromet – det er klassisk og stikker altid sit grimme hoved op før 

eller siden!” (bilag 14, s. 1). Manageren spiller en ikke signifikant rolle i projektet, hvorfor 

det vurderes at relationen kun i lille eller ingen grad påvirker konsulentprojektet.  

Projekt sourcing manageren i indkøbsafdelingen leverede kun lidt support, i form af informa-

tioner om Berlingske Media, og deltog kun på selve forhandlingsmødet med én leverandør. 

Manageren havde derfor kun ganske lidt kontakt til Valcon konsulenterne, hvilket netop og så 

var en anke i mod konsulenterne (bilag 14). Manageren udtrykker, på linje med controlleren, 

en manglende ”benevolence” og ”integrity” tillid til konsulentressoucer, hvilket ses i ”Så er 

der selvfølgelig konsulent syndromet – det er klassisk og stikker altid sit grimme hoved op før 

eller siden!” (bilag 14, s. 1). Manageren spiller en ikke signifikant rolle i projektet, hvorfor 

det vurderes at relationen kun i lille eller ingen grad påvirker konsulentprojektet.  

  

Der er ikke i Berlingske casen udset og medtaget, i ovenstående model (Figur 15), nøgleper-

soner fra andre dele af Berlingske organisation, hvilket generelt set kan forekomme i konsu-

lentprojekter, hvorfor de i givet fald naturligvis skal medtages i modellen. Der er til gengæld 

medtaget både Berlingske projektdeltagers og Valcons konsulenternes evaluering af relatio-

nen til den øvrige Berlingske organisation, hvor der ses en divergens imellem opfattelserne. 

Der er ikke i Berlingske casen udset og medtaget, i ovenstående model (Figur 15), nøgleper-

soner fra andre dele af Berlingske organisation, hvilket generelt set kan forekomme i konsu-

lentprojekter, hvorfor de i givet fald naturligvis skal medtages i modellen. Der er til gengæld 

medtaget både Berlingske projektdeltagers og Valcons konsulenternes evaluering af relatio-

nen til den øvrige Berlingske organisation, hvor der ses en divergens imellem opfattelserne. 

Figur 17 – Samspil mellem Berlingske organisation og Valcon Figur 17 – Samspil mellem Berlingske organisation og Valcon 

 
Kilde: Valcon projektevaluering - Bilag 15, s. 5 

Der igen yderligere bliver præciseret af en Valcon konsulent, hvilket sammenfatter ovenstå-

ende udredning af relationerne meget fint ”Ift til samarbejde så virkede det rigtig godt med 

den brede org og knapt så godt med indkøb” (bilag 15, s. 6).  

 

Ud fra ovenstående at gennemgang besvares problemstillingens underspørgsmål:  

 Hvor og hvorfor opstår der tillid (eller mistillid) mellem Berlingske (den fokale virk-

somhed) og Valcon (konsulentressourcen)? 
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Fra Figur 15 ses det tydeligt, at der var identificeret problemer i flere af relationerne mellem 

projektdeltagerne, og at der kunne angives manglende tillid i relationen. Ud fra den efterføl-

gende gennemgang angives det hvor og hvorfor der opstår tillid eller mistillid i den enkelte 

relation. Der var dermed ikke tillid mellem Berlingske og Valcon for alle projektdeltagere 

vedkommende. Overordnet kan der ses en årsagssammenhæng til den  

5.1.2 Interaktionsområde B 
Interaktionsområde B viser relationerne mellem konsulentressourcerne og leverandørerne, 

hvilket er en del af fasen under projektets udførelse. 

  

I indkøbsprojekt foretages interaktionen med leverandørerne primært af Valcon konsulenterne 

på vegne af Berlingske gennem leverandørforhandlingerne. Undersøger deltog på nogle af 

disse møder, således at relationen mellem konsulenterne og leverandørerne kunne undersøges 

nærmere (se afsnit 2.4.2). Indkøbsprojektets metode med, at det kun var konsulenterne der 

havde kontakten (relationen) til leverandørerne var bestemt i tankerne hos indkøbschefen. 

”Tværtimod, det vil være lidt unaturligt, hvis de ringer på til leverandøren og siger goddag jeg 

ringer fra Valcon og jeg arbejder for Berlingske Media i forbindelse med den her opgave. Det 

vil skabe sådan en distance lige med det samme fra leverandørens side - ikke. Det vil på en 

eller anden måde give noget skepsis, distance – tror jeg. Det er faktisk derfor at, at når de kon-

takter til leverandøren, at de siger at, vi ringer fra Berlingske Media.” (Berlingske 

Indkøbschef, Bilag 3, s. 8). Der var altså en forståelse af, at (den personlige) relationen til 

leverandøren var vigtig for Berlingske. Mere præcist at leverandørens opfattelse af Berlingske 

ikke måtte påvirkes negativt, hvilket kan ses som ”integrity”tillid i form af ”shared values” og 

”fairness”. Berlingske på den anden side udtrykte overfor leverandørende en form for 

”benevolence” tillid, der kan opfattes som en appel til leverandørens ”loyality” tillid i præsen-

tationerne ved forhandlingerne. Eksempler herpå er: ”Berlingske Media er påvirket af den 

igangværende økonomiske nedgang. Etablere en fælles forståelse af den aktuelle markedssi-

tuation samt potentialet i det fremtidige samarbejde.”14. Møder med leverandørerne skal dog 

primært ses som et klart ønske fra Berlingske at opnå en bedre prisaftale, hvor Valcon også 

ønsker den bedst mulig prisaftale, for derigennem selv at opnå et bedre resultat af indkøbspro-

jektet. 

                                                 
14 Sætninger fra præsentationerne brugt af Valcon på første forhandlingsmøde med leverandørerne. 
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De fleste gennemførte leverandørforhandlingsforløb sker i dette interaktionsområde. Forhand-

lingsmøderne mellem Valcon og leverandørerne foregik alle (dem undersøger har kendskab 

til) på en professionel måde og i en venlig, men bestemt atmosfære. Relationen mellem Val-

cons konsulenter og den enkelte leverandør medtages ikke eksplicit, idet ingen af de under-

søgte leverandørforløb vurderes til direkte at havde indflydelse på den forventede projektvær-

di. Der ses dog nærmere på de fire forlængede forløb (afsnit 4.3.3), idet forhandlingsforløbet 

for disse forløb noget anderledes end de øvrige. Disse omtales i interaktionsområde C, da alle 

fire omfattede involvering af Berlingske projektdeltagere og nøglepersoner og/eller ”ejere” af 

leverandørerne i Berlingske organisationen. 

De fleste gennemførte leverandørforhandlingsforløb sker i dette interaktionsområde. Forhand-

lingsmøderne mellem Valcon og leverandørerne foregik alle (dem undersøger har kendskab 

til) på en professionel måde og i en venlig, men bestemt atmosfære. Relationen mellem Val-

cons konsulenter og den enkelte leverandør medtages ikke eksplicit, idet ingen af de under-

søgte leverandørforløb vurderes til direkte at havde indflydelse på den forventede projektvær-

di. Der ses dog nærmere på de fire forlængede forløb (afsnit 4.3.3), idet forhandlingsforløbet 

for disse forløb noget anderledes end de øvrige. Disse omtales i interaktionsområde C, da alle 

fire omfattede involvering af Berlingske projektdeltagere og nøglepersoner og/eller ”ejere” af 

leverandørerne i Berlingske organisationen. 

Samlet vurderes det, at ”tilliden” mellem konsulenterne og leverandørerne er lille, og det med 

en middel vægtning. 

Samlet vurderes det, at ”tilliden” mellem konsulenterne og leverandørerne er lille, og det med 

en middel vægtning. 

5.1.3 Interaktionsområde C 5.1.3 Interaktionsområde C 

Det er gennem interaktionen (relationen) mellem den fokale organisation, konsulentressour-

cen og leverandøren at værdien af indkøbsprojektet skal komme, hvilket foregår i fasen under 

projektets udførelse.  

Det er gennem interaktionen (relationen) mellem den fokale organisation, konsulentressour-

cen og leverandøren at værdien af indkøbsprojektet skal komme, hvilket foregår i fasen under 

projektets udførelse.  

  

Indkøbsafdelingens projekt sourcing manager var, ligesom indkøbsprojektchefen, udset til at 

skulle bistå Valcon konsulenterne med informationer om leverandørerne og samtidig følge et 

forhandlingsforløb med en enkelt leverandør, for derigennem at få erfaringer med konsulen-

ternes metoder omkring indkøb (Bilag 3, s. 9). De to i indkøbsafdelingen var også kun til ste-

de ved ét af de gennemførte leverandørforhandlingsmøder hver især, og derudover var pro-

duktionsdirektøren til stede ved et af de tilspidsede afsluttende fire leverandørforhandlings-

møder. Dermed deltog nøglepersonerne fra Berlingske projektgruppe kun i meget begrænset 

omfang i de fysiske møder med leverandørerne. Ved de fire forlængede forhandlingsforløb 

bliver nøglepersoner eller ”ejere” af leverandørerne i Berlingske organisationen kontaktet og 

deltager endvidere på de afsluttende forhandlingsmøder med leverandørerne. 

Indkøbsafdelingens projekt sourcing manager var, ligesom indkøbsprojektchefen, udset til at 

skulle bistå Valcon konsulenterne med informationer om leverandørerne og samtidig følge et 

forhandlingsforløb med en enkelt leverandør, for derigennem at få erfaringer med konsulen-

ternes metoder omkring indkøb (Bilag 3, s. 9). De to i indkøbsafdelingen var også kun til ste-

de ved ét af de gennemførte leverandørforhandlingsmøder hver især, og derudover var pro-

duktionsdirektøren til stede ved et af de tilspidsede afsluttende fire leverandørforhandlings-

møder. Dermed deltog nøglepersonerne fra Berlingske projektgruppe kun i meget begrænset 

omfang i de fysiske møder med leverandørerne. Ved de fire forlængede forhandlingsforløb 

bliver nøglepersoner eller ”ejere” af leverandørerne i Berlingske organisationen kontaktet og 

deltager endvidere på de afsluttende forhandlingsmøder med leverandørerne. 

Det betyder at Berlingske indkøb ikke får fuldt udbytte af kontakten med leverandørerne, i 

form af viden om markedet hvorpå leverandørerne opererer, ingen indsigt i Berlingske forret-

ningsgange, hvis de ikke havde kendskab i forvejen og relationsopbygning med både leveran-

døren og de interne Berlingske folk. Det var et vigtigt element i forhold til forankringen af 

den viden, som projektet skulle medføre for indkøbsafdelingen. Det er også en pointe som 

Det betyder at Berlingske indkøb ikke får fuldt udbytte af kontakten med leverandørerne, i 

form af viden om markedet hvorpå leverandørerne opererer, ingen indsigt i Berlingske forret-

ningsgange, hvis de ikke havde kendskab i forvejen og relationsopbygning med både leveran-

døren og de interne Berlingske folk. Det var et vigtigt element i forhold til forankringen af 

den viden, som projektet skulle medføre for indkøbsafdelingen. Det er også en pointe som 
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Berlingske projekt sourcing manager påpeger (se afsnit 4.3.3). Resultatet bliver derfor, at ind-

købsprojektets tredje mål (i aftalen) ikke bliver opfyldt. ”At der skabes et løft og opkvalifice-

ring af Berlingske Media Indkøbs organisation, metoder og værktøjer” (bilag 7, s. 1). Ved den 

efter følgende evaluering konstateres det også fra en Valcon konsulent, at der er tvivl om hvor 

meget der faktisk blev ”aktivt modtaget og forstået” af Berlingske. (bilag 8, s. 10).  

Berlingske projekt sourcing manager påpeger (se afsnit 4.3.3). Resultatet bliver derfor, at ind-

købsprojektets tredje mål (i aftalen) ikke bliver opfyldt. ”At der skabes et løft og opkvalifice-

ring af Berlingske Media Indkøbs organisation, metoder og værktøjer” (bilag 7, s. 1). Ved den 

efter følgende evaluering konstateres det også fra en Valcon konsulent, at der er tvivl om hvor 

meget der faktisk blev ”aktivt modtaget og forstået” af Berlingske. (bilag 8, s. 10).  

  

I løbet af indkøbsprojektet var der flere konflikter mellem Berlingske projektdeltagere og 

Valcon konsulenterne, samt mellem Berlingske leverandørnøglepersoner og Valcon konsulen-

terne (som beskrevet i afsnittene 4.3 og 5.1.1). Det vil ikke være unormalt at konflikter opstår 

ved konsulentprojekter, idet der grundlæggende er en interessekonflikt (se afsnit 1.1). Det in-

teressante er hvordan parterne håndterer dem, hvis de opstår. I Berlingskes tilfælde syntes der 

at være en diskrepans i mellem opfattelserne af om håndteringen foregik på betrykkende vis. 

Håndtering af problemer (konflikter) i projektet ses i nedenstående figur, hvor produktionsdi-

rektøren siger at det ikke foregik på betryggende vis.   

I løbet af indkøbsprojektet var der flere konflikter mellem Berlingske projektdeltagere og 

Valcon konsulenterne, samt mellem Berlingske leverandørnøglepersoner og Valcon konsulen-

terne (som beskrevet i afsnittene 4.3 og 5.1.1). Det vil ikke være unormalt at konflikter opstår 

ved konsulentprojekter, idet der grundlæggende er en interessekonflikt (se afsnit 1.1). Det in-

teressante er hvordan parterne håndterer dem, hvis de opstår. I Berlingskes tilfælde syntes der 

at være en diskrepans i mellem opfattelserne af om håndteringen foregik på betrykkende vis. 

Håndtering af problemer (konflikter) i projektet ses i nedenstående figur, hvor produktionsdi-

rektøren siger at det ikke foregik på betryggende vis.   

Figur 18 – Håndtering af problemer i projektet Figur 18 – Håndtering af problemer i projektet 

 

Kilde: Valcon projektevaluering - Bilag 15, s. 12 

Produktionsdirektøren præsicerer sin holdning til håndteringen ved følgende kommentar: ” 

Projekt-afvigelse og konflikter undervejs blev ikke i tilstrækkelg grad eskalleret” (Bilag 15, s. 

6).  Det kan ikke bestemmes udfra ovenstådende om håndteringen influerer tilliden imellem 

parterne, men det siger noget om tilfredsheden med det endelige økonomiske resultat.  

 

Det endelige økonimiske resultat af indkøbsprojektet blev på 4,2 millioner kroner mod et 

initialt forventet resultat på 6 millioner kroner. Fra ovenstående indikation fra håndteringen af 

konflikter og gennem projektevalueringen (Figur 19) ses det tydeligt, at produktionsdirektø-
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ren ikke var tilfreds med projektets økonomiske resultat, hvori mod Berlingskes projektdelta-

gere og Valcon konsulenter var mere positive over for resultatskabelsen. 

ren ikke var tilfreds med projektets økonomiske resultat, hvori mod Berlingskes projektdelta-

gere og Valcon konsulenter var mere positive over for resultatskabelsen. 

Figur 19 – Vurdering af projektets totaløkonomi Figur 19 – Vurdering af projektets totaløkonomi 

 

Kilde: Valcon projektevaluering - Bilag 15, s. 2 

Dette skal ses i konteksten af at både Berlingske og Valcon havde højere forventninger til det 

økonomiske resultat. ”Vi havde en tæt dialog om at det skulle vi i gang med, og stort potentia-

le på det og det skulle efterfølgende med i bølge to, tre stykker. Det er jo ikke virkeligheden. 

Det er jo ikke passende at lave det forløb her.” (Valcon Director, Bilag 5, s. 4). Specielt 

Valcons director udtrykte en uoverensstemmelse mellem forventningen og resultatet i 

projektet ”Jeg troede, at vi ville sidde og diskutere om vi ville nå 20 eller 30 millioner inden 

sommer, og vi sidder og diskuterer to. Det er noget helt andet end mine forventninger.” 

(Valcon Director, Bilag 5, s. 5). 

 

I lyset af dette, var uoverensstemmelsen (konflikten) om hvilke leverandører og 

værdiskabelser der skulle medtages i honoreringen, nærmest uundgåelig. I forhold til 

konsulentprocessen gav det sig udtryk under genemførelsen af projektet ”man jo godt se, at de 

prøver at få så meget ind under hatten som overhovedet muligt. Og det er det samme hver 

gang” (Berlingske Projektchef, Bilag 4, s. 6). Et forhold der også gav sig udtryk i slutningen 

af projektet og specielt i det sidste styrregruppemøde, hvor begge parter søgte at få mest 

muligt ud af situationen. Det ses af resultatopgørelsen (bilag 12), hvor der er ueninghed om 

tre af de vædiskabende leverandørforløb, samt at Berlingske udtager to leverandører, hvor der 

reelt var påpeget besparelsespotentialer.  

 

 

 

 Copenhagen Business School, Cand. Merc. SCM kandidatafhandling Side 68 af 80 
    



   

Dette leder hen til følgende underspørgsmål i problemstillingen.  Dette leder hen til følgende underspørgsmål i problemstillingen.  

 Hvordan påvirker de naturlige forskellige interesser – konflikter indkøbsprojektet?  Hvordan påvirker de naturlige forskellige interesser – konflikter indkøbsprojektet? 

  

Der er en grundlæggende interessekonflikt mellem Berlingske og Valcon (jf. afsnit 1.1.), der i 

indkøbsprojektet i naturligt bliver til en overordnet fælles interesse i at opnå flest mulige ind-

købsbesparelser. Derimod var der underliggende en interessekonflikt i udarbejdelsen og ved 

deling af projektets værdiskabelse, hvilket ses gennem både Berlingske og Valcon projektdel-

tagerne udtrykte disse holdninger. Der kan ses som værende en form for manglende ”benevo-

lence” tillid fra Mayer, samt ”goodwill trust” ud fra Cousins. Kort sagt ville begge parter ger-

ne mest mulig ud af projektet, men de var uenige om hvor mangle leverandører der skulle 

medtages i projektet og hvordan det opnåede resultatet skulle deles. Dette er implikationerne 

på relationen til konsulentressourcen har på processen for konsulentprojekter, 

Der er en grundlæggende interessekonflikt mellem Berlingske og Valcon (jf. afsnit 1.1.), der i 

indkøbsprojektet i naturligt bliver til en overordnet fælles interesse i at opnå flest mulige ind-

købsbesparelser. Derimod var der underliggende en interessekonflikt i udarbejdelsen og ved 

deling af projektets værdiskabelse, hvilket ses gennem både Berlingske og Valcon projektdel-

tagerne udtrykte disse holdninger. Der kan ses som værende en form for manglende ”benevo-

lence” tillid fra Mayer, samt ”goodwill trust” ud fra Cousins. Kort sagt ville begge parter ger-

ne mest mulig ud af projektet, men de var uenige om hvor mangle leverandører der skulle 

medtages i projektet og hvordan det opnåede resultatet skulle deles. Dette er implikationerne 

på relationen til konsulentressourcen har på processen for konsulentprojekter, 

  

Det var indkøbsprojektets første og andet mål (i aftalen):”At der realiseres flest mulige ind-

købsbesparelser. At besparelserne hjemtages med højest mulige tempo, og at størstedelen af 

besparelserne hentes uden at gennemføre tids- og ressourcekrævende sourcingforløb” (bilag 

7, s. 1). Målene i aftalen er meget brede formuleringer, hvorfor en vurdering af om målene 

blev nået, bliver en vægtning af de fremførte argumenterne i afsnittet. Projektet vurderes til 

kun i mindre grad at nå det første og andet mål, mens det tredje slet ikke opfyldes. Dermed er 

følgende underspørgsmål i problemstillingen besvaret:  

Det var indkøbsprojektets første og andet mål (i aftalen):”At der realiseres flest mulige ind-

købsbesparelser. At besparelserne hjemtages med højest mulige tempo, og at størstedelen af 

besparelserne hentes uden at gennemføre tids- og ressourcekrævende sourcingforløb” (bilag 

7, s. 1). Målene i aftalen er meget brede formuleringer, hvorfor en vurdering af om målene 

blev nået, bliver en vægtning af de fremførte argumenterne i afsnittet. Projektet vurderes til 

kun i mindre grad at nå det første og andet mål, mens det tredje slet ikke opfyldes. Dermed er 

følgende underspørgsmål i problemstillingen besvaret:  

 Opnår Berlingske det forventede resultat – er der overensstemmelse mellem forvent-

ninger og udfaldet af samarbejdet? 

 Opnår Berlingske det forventede resultat – er der overensstemmelse mellem forvent-

ninger og udfaldet af samarbejdet? 

  

Samlet vurderes interaktionsområdet at vægte højt, idet de økonomiske resultater vægter højt i 

indkøbsprojektet. Tilgengæld er løses konflikterne parterne imellem ikke i tilstrækkelig grad, 

hvorfor ”tilliden” vurderes som middel. 

Samlet vurderes interaktionsområdet at vægte højt, idet de økonomiske resultater vægter højt i 

indkøbsprojektet. Tilgengæld er løses konflikterne parterne imellem ikke i tilstrækkelig grad, 

hvorfor ”tilliden” vurderes som middel. 

5.1.4 Interaktionsområde D 5.1.4 Interaktionsområde D 

Det sidste interaktionsområde er den fundamentale relation er mellem den fokale organisation 

og leverandørerne, idet det er her den historiske, nuværende og fremtidige værdi for den foka-

le organisation findes. I forhold til konsulentprocessen er samarbejdet og relationerne til leve-

Det sidste interaktionsområde er den fundamentale relation er mellem den fokale organisation 

og leverandørerne, idet det er her den historiske, nuværende og fremtidige værdi for den foka-

le organisation findes. I forhold til konsulentprocessen er samarbejdet og relationerne til leve-
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randørerne ofte af længere eller lang varighed. Det står i skarp kontrast til indkøbsprojektet 

med Valcon, da hovedparten af projektet løber over to måneder (Figur 13). Interaktionsområ-

det ligger i fasen efter projektets gennemførelse, fordi det først er her, at kontakten til leve-

randørerne sker uden konsulenternes medvirken.  

randørerne ofte af længere eller lang varighed. Det står i skarp kontrast til indkøbsprojektet 

med Valcon, da hovedparten af projektet løber over to måneder (Figur 13). Interaktionsområ-

det ligger i fasen efter projektets gennemførelse, fordi det først er her, at kontakten til leve-

randørerne sker uden konsulenternes medvirken.  

  

Med udgangspunkt i Berlingskes indkøbsafdeling ses der nærme på implikationerne af ind-

købsprojektet. Berlingske projektchefen har under projektet en bekymring om, hvordan afde-

lingen skal håndtere opfølgningen. ”Nu udfaldet af det her projekt, der er x antal leverandører 

som har fået et gok i nøden og de får ny kontrakt og de bliver arkiveret. Så lægger man driften 

ud lokalt - formentlig og det er det. Men – der er en masse følgeprojekter, en masse ideer der 

popper op i sådan en proces, og det er dem jeg er bekymret for. Hvordan skal vi håndtere 

dem” (Berlingske Projektchef, Bilag 4, s. 5). Bekymringen skal ses som et ressource-

spørgsmål, da indkøbsafdelingen netop kun har to ansatte. Det er et forhold der sammen med 

den manglende vidensopsamling af projektet i indkøbsafdelingen (se afsnittene 4.3.3 og 

5.1.3), bevirker at projeket i forankres i Berlingske organisation.  

Med udgangspunkt i Berlingskes indkøbsafdeling ses der nærme på implikationerne af ind-

købsprojektet. Berlingske projektchefen har under projektet en bekymring om, hvordan afde-

lingen skal håndtere opfølgningen. ”Nu udfaldet af det her projekt, der er x antal leverandører 

som har fået et gok i nøden og de får ny kontrakt og de bliver arkiveret. Så lægger man driften 

ud lokalt - formentlig og det er det. Men – der er en masse følgeprojekter, en masse ideer der 

popper op i sådan en proces, og det er dem jeg er bekymret for. Hvordan skal vi håndtere 

dem” (Berlingske Projektchef, Bilag 4, s. 5). Bekymringen skal ses som et ressource-

spørgsmål, da indkøbsafdelingen netop kun har to ansatte. Det er et forhold der sammen med 

den manglende vidensopsamling af projektet i indkøbsafdelingen (se afsnittene 4.3.3 og 

5.1.3), bevirker at projeket i forankres i Berlingske organisation.  

Den meget decentrale organisering af indkøbet i Berlingske bevirker, at det i høj grad er ude 

hos den nøgleperson at den personlige relationen til leverandøren findes. Det er altså 

relationen til personen, der i sidste tager beslutnigen om indkøbet hos den pågældende 

leverandør, der er vigtig for leverandøren selv. Det er en faktor som kom til udtrykt i, specielt  

under de afsluttende forhandlinger med de fire længere forhandlingsforløb, at leverandøren 

ønske at vide, hvem de i fremtiden skulle kontakte i berligske organisationen, og herunder 

hvem der havde beslutningskompetencen på deres produkter/services.    

Den meget decentrale organisering af indkøbet i Berlingske bevirker, at det i høj grad er ude 

hos den nøgleperson at den personlige relationen til leverandøren findes. Det er altså 

relationen til personen, der i sidste tager beslutnigen om indkøbet hos den pågældende 

leverandør, der er vigtig for leverandøren selv. Det er en faktor som kom til udtrykt i, specielt  

under de afsluttende forhandlinger med de fire længere forhandlingsforløb, at leverandøren 

ønske at vide, hvem de i fremtiden skulle kontakte i berligske organisationen, og herunder 

hvem der havde beslutningskompetencen på deres produkter/services.    

Ydermere var der også eksempler på, blandt de fire leverandører, at de sideløbende havde 

kontakt til andre interne Berlingske medarbejde, i form af deres tættere forbindelser til 

nøglepersoner i Berlingske Media. 

Ydermere var der også eksempler på, blandt de fire leverandører, at de sideløbende havde 

kontakt til andre interne Berlingske medarbejde, i form af deres tættere forbindelser til 

nøglepersoner i Berlingske Media. 

      

Konsulentsprojektets karakter med uafhængige konsulenter sammen med en meget decentral 

indkøbsstruktur resultede i, at de opbyggede relationer, tillid og viden til leverandørerne ikke 

kunne udnyttes efter projektets afslutning. Det betyder i forhold til modellen en lav tillid med 

en middel vægtning jf. projektets tre mål (bilag 7).       

Konsulentsprojektets karakter med uafhængige konsulenter sammen med en meget decentral 

indkøbsstruktur resultede i, at de opbyggede relationer, tillid og viden til leverandørerne ikke 

kunne udnyttes efter projektets afslutning. Det betyder i forhold til modellen en lav tillid med 

en middel vægtning jf. projektets tre mål (bilag 7).       
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5.1.5 Forventet projektværdi 5.1.5 Forventet projektværdi 
Gennemgangen af de fire interaktionsområder kan nu samles i modellen og dermed vise kon-

sulentprojektets samlede forventede værdi. Fra modellen (Figur 12) fås følgende:  

Gennemgangen af de fire interaktionsområder kan nu samles i modellen og dermed vise kon-

sulentprojektets samlede forventede værdi. Fra modellen (Figur 12) fås følgende:  

• P [A] = (Indkøbschefen: tillid ↓, vægtning ↑), (Projektchefen: tillid ↓, vægtning →), 

(Produktionsdirektøren: tillid ↑, vægtning ↑), (Controller: tillid ↓, vægtning →) og 

(Projekt Sourcing Manager: tillid ↓, vægtning ↓) = (samlet: tillid ↓, vægtning ↑) 

• P [A] = (Indkøbschefen: tillid ↓, vægtning ↑), (Projektchefen: tillid ↓, vægtning →), 

(Produktionsdirektøren: tillid ↑, vægtning ↑), (Controller: tillid ↓, vægtning →) og 

(Projekt Sourcing Manager: tillid ↓, vægtning ↓) = (samlet: tillid ↓, vægtning ↑) 

• P [B] = (samlet: tillid ↓, vægtning →) • P [B] = (samlet: tillid ↓, vægtning →) 

• P [C] = (samlet: tillid →, vægtning ↑) • P [C] = (samlet: tillid →, vægtning ↑) 

• P [D] = (samlet: tillid ↓, vægtning →) • P [D] = (samlet: tillid ↓, vægtning →) 

  

Værdien af projektet (expected project value) må derfor blive lavere end forventet og lavere 

end den størst mulige opnåelige værdi ved brugen af konsulentressourcen. Dette ud fra en 

samlet lav tillid med en middel til høj vægtning. 

Værdien af projektet (expected project value) må derfor blive lavere end forventet og lavere 

end den størst mulige opnåelige værdi ved brugen af konsulentressourcen. Dette ud fra en 

samlet lav tillid med en middel til høj vægtning. 

    

I brugen af konsulentressourcer er netop tillid en grundsten i samarbejdet (Poulfelt et al., 

1999, s. 94) og i casen om Berlingske er tillid også en væsentlig faktor i projektets forløb og 

resultat (værdi). Tilliden (eller rettere mangel på tillid) bevirker at indkøbsprojektet ikke op-

når det størst mulige potentiale, hvilket svarer på det andet led i problemstillingen: 

I brugen af konsulentressourcer er netop tillid en grundsten i samarbejdet (Poulfelt et al., 

1999, s. 94) og i casen om Berlingske er tillid også en væsentlig faktor i projektets forløb og 

resultat (værdi). Tilliden (eller rettere mangel på tillid) bevirker at indkøbsprojektet ikke op-

når det størst mulige potentiale, hvilket svarer på det andet led i problemstillingen: 

 Hvordan spiller tillid en rolle ved casen Berlingske Media og Valcon?   Hvordan spiller tillid en rolle ved casen Berlingske Media og Valcon?  

5.2 Det tilpassede framework 5.2 Det tilpassede framework 

Den anvendte model tager udgangspunkt i det tilpassede framework, hvori der indgår meka-

nismerne: Adaptation, Investments, Communication og Institualisation. Afsnittet vil diskutere 

implikationerne af disse mekanismer i forhold til anvendelsen af konsulentressourcer i ind-

købsprojektet (jf. Figur 11). 

Den anvendte model tager udgangspunkt i det tilpassede framework, hvori der indgår meka-

nismerne: Adaptation, Investments, Communication og Institualisation. Afsnittet vil diskutere 

implikationerne af disse mekanismer i forhold til anvendelsen af konsulentressourcer i ind-

købsprojektet (jf. Figur 11). 

  

Adaption er, i forhold til anvendelsen af konsulentressourcer, svarende til Poulfelt et al.’s si-

tuationstilpasning, der er en af nøglefaktorerne for succesfuldt samarbejde (afsnit 3.1). Det er 

i samarbejde med den fokale virksomhed at konsulentressourcens arbejdsmetode (indgangs-

viklen) skal formes, således at projektet tilpasses problemet og organisationen, hvor opgaven 

Adaption er, i forhold til anvendelsen af konsulentressourcer, svarende til Poulfelt et al.’s si-

tuationstilpasning, der er en af nøglefaktorerne for succesfuldt samarbejde (afsnit 3.1). Det er 

i samarbejde med den fokale virksomhed at konsulentressourcens arbejdsmetode (indgangs-

viklen) skal formes, således at projektet tilpasses problemet og organisationen, hvor opgaven 
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ligger. En større tilpasning til kunden, må alt andet lige give en større tillid til konsulentres-

sourcen. Eksemplet herpå at Berlingskes valg af Valcon, idet Valcon netop var bedre til at 

forstå, hvad det var Berlingske ville have. 

ligger. En større tilpasning til kunden, må alt andet lige give en større tillid til konsulentres-

sourcen. Eksemplet herpå at Berlingskes valg af Valcon, idet Valcon netop var bedre til at 

forstå, hvad det var Berlingske ville have. 

  

Investeringer ses som transaktionsspecifikke investeringer, der normalt forbindes med TCA. 

Der henvises her til investeringer i relationen, hvor der skal investeres tid i samarbejdet. Ved 

konsulentprojekter er tiden ofte en knap ressource (og er en omkostning), hvorfor projekter 

ofte bliver meget intense og komprimerede i processen. Det er derfor vigtigt, at den fokale 

virksomhed skaber det nødvendige fokus i organisationen fra begyndelsen af projektet. Det er 

en pointe, der igen modsvares af Poulfelt et al.s to nøglefaktorer aktiv involvering og interes-

sent fokus. Et par eksempler fra Berlingske casen, hvor det første er fra produktionsdirektø-

rens evalueringskommentar ”Viljen i organisationen var ikke tilstrækkelig… og grundigere 

planlægning og organisatorisk forankring i Berlingskes organisation fra starten” 

(Produktionsdirektør, Bilag 9, s. 2). Det andet er projektchefen der siger, at den korte tid og 

ingen integrering med Valcon konsulenterne netop ikke skaber mulighed for opbygning af 

tillid. ”Det er meget meget svært, for vi opererer med en meget kort tidshorisont på det (ind-

købsprojektet, red.). Jeg kan ikke huske hvor lang tid det er, men det er jo ikke mange uger. 

Det er måske otte uger i alt, men det er jo slut om godt to uger. Så det er meget kort tid, at 

man skal opbygge en relation på, når man ikke sidder og arbejder tæt sammen - og det gør vi 

jo ikke på den måde.” (Berlingske Projektchef, Bilag 4, s. 7) 

Investeringer ses som transaktionsspecifikke investeringer, der normalt forbindes med TCA. 

Der henvises her til investeringer i relationen, hvor der skal investeres tid i samarbejdet. Ved 

konsulentprojekter er tiden ofte en knap ressource (og er en omkostning), hvorfor projekter 

ofte bliver meget intense og komprimerede i processen. Det er derfor vigtigt, at den fokale 

virksomhed skaber det nødvendige fokus i organisationen fra begyndelsen af projektet. Det er 

en pointe, der igen modsvares af Poulfelt et al.s to nøglefaktorer aktiv involvering og interes-

sent fokus. Et par eksempler fra Berlingske casen, hvor det første er fra produktionsdirektø-

rens evalueringskommentar ”Viljen i organisationen var ikke tilstrækkelig… og grundigere 

planlægning og organisatorisk forankring i Berlingskes organisation fra starten” 

(Produktionsdirektør, Bilag 9, s. 2). Det andet er projektchefen der siger, at den korte tid og 

ingen integrering med Valcon konsulenterne netop ikke skaber mulighed for opbygning af 

tillid. ”Det er meget meget svært, for vi opererer med en meget kort tidshorisont på det (ind-

købsprojektet, red.). Jeg kan ikke huske hvor lang tid det er, men det er jo ikke mange uger. 

Det er måske otte uger i alt, men det er jo slut om godt to uger. Så det er meget kort tid, at 

man skal opbygge en relation på, når man ikke sidder og arbejder tæt sammen - og det gør vi 

jo ikke på den måde.” (Berlingske Projektchef, Bilag 4, s. 7) 

  

Kommunikation anses for at være en betydningsfuld mekanisme, der kan øge tilliden i relati-

onen ved præcis og intensiv brug (Hald et al., 2008, s. 8), (Skjøtt-Larsen, 1999, s. 106) og 

(Poulfelt et al., 2008, ss. 136-137). I en konsulentproces er det ikke unaturligt, at der vil opstå 

asymmetrisk information, da det er de konsulenter og/eller projektdeltagere der faktisk ind-

samler og agerer i projektet, der opnår viden til brug i indkøbsprojektet. Det er endvidere også 

givet at andre interne medarbejdere eller leverandører ligger inde med information, der med 

fordel kunne anvendes i projektet. Der er derfor vigtigt at sikre tilstrækkelig kommunikation i 

den fokale virksomheds organisation og den nødvendige informationsdeling mellem projekt-

deltagerne. Derigennem kan tilliden øges og tilsikre projektets værdiskabelse. Tilliden ses her, 

som havende karakter af ”integrity” tillid, hvor parterne har kendskab til hvad projektet om-

handler og hvordan det påvirker den enkeltes relation til leverandørerne. Når det overføres til 

Kommunikation anses for at være en betydningsfuld mekanisme, der kan øge tilliden i relati-

onen ved præcis og intensiv brug (Hald et al., 2008, s. 8), (Skjøtt-Larsen, 1999, s. 106) og 

(Poulfelt et al., 2008, ss. 136-137). I en konsulentproces er det ikke unaturligt, at der vil opstå 

asymmetrisk information, da det er de konsulenter og/eller projektdeltagere der faktisk ind-

samler og agerer i projektet, der opnår viden til brug i indkøbsprojektet. Det er endvidere også 

givet at andre interne medarbejdere eller leverandører ligger inde med information, der med 

fordel kunne anvendes i projektet. Der er derfor vigtigt at sikre tilstrækkelig kommunikation i 

den fokale virksomheds organisation og den nødvendige informationsdeling mellem projekt-

deltagerne. Derigennem kan tilliden øges og tilsikre projektets værdiskabelse. Tilliden ses her, 

som havende karakter af ”integrity” tillid, hvor parterne har kendskab til hvad projektet om-

handler og hvordan det påvirker den enkeltes relation til leverandørerne. Når det overføres til 
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casen, er eksemplerne flere, herunder manglende information af organisationen om projektet, 

hvilket specielt gav konflikter med interne interessenter i begyndelsen af indkøbsprojektet. 

Den manglende information til controlleren om ”go” af projektet efter foranalysen, hvilket re-

sulterede i en hvis modvilje fra controlleren. Ikke tilstrækkelig informering af produktionsdi-

rektøren ved projektafvigelser og konflikter.  

casen, er eksemplerne flere, herunder manglende information af organisationen om projektet, 

hvilket specielt gav konflikter med interne interessenter i begyndelsen af indkøbsprojektet. 

Den manglende information til controlleren om ”go” af projektet efter foranalysen, hvilket re-

sulterede i en hvis modvilje fra controlleren. Ikke tilstrækkelig informering af produktionsdi-

rektøren ved projektafvigelser og konflikter.  

  

For de tre ovenstående mekanismer er det gældende, at de kan øge tilliden på trods at konsu-

lentprojektets korte procestid. Institualisation er derimod en effekt ”benevolence”, der opbyg-

ges over længere tid (Hald et al., 2008) og (Mayer et al., 1995), idet der er tale om en dybere 

fælles forståelse for hinandens forretninger hos den enkelte person. Det er en mekanisme der 

referere til det dyadiske forhold mellem den fokale organisation og leverandøren. Brugen af 

konsulentressourcer ved indkøbsprojekter vil dermed interpolere i relationerne og dermed til-

lidsprocesserne, idet det er konsulentressourcen der har interaktionen med leverandøren og 

ikke den fokale organisation. Eksemplet i indkøbsprojektet er den anvendte metode, hvor 

Valcon konsulenterne har uafhængig kontakt til leverandørerne, hvilket bevirker at den op-

samlede viden i projektet i ikke forankres i Berlingske og forsvinder sammen med konsulen-

terne.   

For de tre ovenstående mekanismer er det gældende, at de kan øge tilliden på trods at konsu-

lentprojektets korte procestid. Institualisation er derimod en effekt ”benevolence”, der opbyg-

ges over længere tid (Hald et al., 2008) og (Mayer et al., 1995), idet der er tale om en dybere 

fælles forståelse for hinandens forretninger hos den enkelte person. Det er en mekanisme der 

referere til det dyadiske forhold mellem den fokale organisation og leverandøren. Brugen af 

konsulentressourcer ved indkøbsprojekter vil dermed interpolere i relationerne og dermed til-

lidsprocesserne, idet det er konsulentressourcen der har interaktionen med leverandøren og 

ikke den fokale organisation. Eksemplet i indkøbsprojektet er den anvendte metode, hvor 

Valcon konsulenterne har uafhængig kontakt til leverandørerne, hvilket bevirker at den op-

samlede viden i projektet i ikke forankres i Berlingske og forsvinder sammen med konsulen-

terne.   

5.3 SCM, konsulent og tillid 5.3 SCM, konsulent og tillid 

Afsnittet diskuterer den generelle anvendelse af konsulentressourcer og tillid i relationer i for-

hold til supply chain management litteraturen. 

Afsnittet diskuterer den generelle anvendelse af konsulentressourcer og tillid i relationer i for-

hold til supply chain management litteraturen. 

  

Anvendelsen af konsulenter ved indkøbsprojekter kan ud fra de indledende klarificeringer fra 

supply chain management om tillid (afsnit 3.2), siges at følge ”trust school” (Hines, 1996), og 

”Weak/semi-weak trust & calculative trust” (Skjøtt-Larsen, 1999). Der ligger i klassificerin-

gerne en antagelse om, at relationen og tilliden influeres af mange forskellige forhold, såvel 

sociale som økonomiske. Fra supply chain management litteraturen (Figur 9) ses det, at tillid 

er en central (ledelses) mekanisme, der er en ”safegard” mod opportunistisk adfærd. Tillid 

kan minimere transaktionsomkostninger og sammen med informationsdeling give konkurren-

cefordele (værdi) i sammenspild med de udvalgte samhandelspartnere. Begrebet tillid anven-

des på det dyadiske forhold mellem den fokale organisation og leverandøren, og ikke som en 

Anvendelsen af konsulenter ved indkøbsprojekter kan ud fra de indledende klarificeringer fra 

supply chain management om tillid (afsnit 3.2), siges at følge ”trust school” (Hines, 1996), og 

”Weak/semi-weak trust & calculative trust” (Skjøtt-Larsen, 1999). Der ligger i klassificerin-

gerne en antagelse om, at relationen og tilliden influeres af mange forskellige forhold, såvel 

sociale som økonomiske. Fra supply chain management litteraturen (Figur 9) ses det, at tillid 

er en central (ledelses) mekanisme, der er en ”safegard” mod opportunistisk adfærd. Tillid 

kan minimere transaktionsomkostninger og sammen med informationsdeling give konkurren-

cefordele (værdi) i sammenspild med de udvalgte samhandelspartnere. Begrebet tillid anven-

des på det dyadiske forhold mellem den fokale organisation og leverandøren, og ikke som en 
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proces i relationsdannelsen mellem to personer. Endvidere ses tillidsbegrebet primært som 

noget langsigtet, der er med til at øge værdiskabelsen mellem samhandelspartnere.  

proces i relationsdannelsen mellem to personer. Endvidere ses tillidsbegrebet primært som 

noget langsigtet, der er med til at øge værdiskabelsen mellem samhandelspartnere.  

  

Tillid er også i anvendelsen af konsulentressourcer et centralt begreb, uanset at konsulentpro-

jekterne ofte er korte. Konsulenter benytter derfor kontraktforhold (safegard) for at sikre mod 

opportunisme, hvilket kan ses som ”calculative trust” (Williamson, 1993) og “contractual 

trust” (Cousins, 2002). Konsulentressourcer er dog meget opmærksomme på funktionen af til-

lid som safegard, hvor det er skrevet ind i selve kontrakten. ”Jeg ved ikke, om du har set den 

kontrakt som var indgået, men der står egentlig som et punkt, på sådan en type af aftale, at til-

lid er alt afgørende. Det står helt eksplicit nævnt. Vi kan lave mange rammer og regler, men 

tillid er vigtigt – at vi giver hinanden hånden og siger hvad er fair og hvad er ikke fair.” 

(Valcon Director, Bilag 5, s. 12). Ordlyden i Valcons kontrakt er følgende: ”Indgåelsen af en 

aftale af denne karakter bygger i høj grad på tillid og åbenhed mellem parterne. Projektets sty-

regruppe har til opgave løbende at overvåge og afstemme projektets målsætning, indhold og 

præmisser samt de gensidige forventninger til samarbejdet. Hvis nødvendigt er det Berlingske 

Media Indkøbs opgavestiller og Valcons opgaveansvarlige, der er ansvarlige for at foretage 

nødvendige justeringer i projektets setup og konsulentaftalen, således at projektet bedst muligt 

realiserer Berlingske Media Indkøbs formål med gennemførelse af opgaven.” (Konrakten 

mellem Valcon og Belingske, Bilag 7, s. 8).  

Tillid er også i anvendelsen af konsulentressourcer et centralt begreb, uanset at konsulentpro-

jekterne ofte er korte. Konsulenter benytter derfor kontraktforhold (safegard) for at sikre mod 

opportunisme, hvilket kan ses som ”calculative trust” (Williamson, 1993) og “contractual 

trust” (Cousins, 2002). Konsulentressourcer er dog meget opmærksomme på funktionen af til-

lid som safegard, hvor det er skrevet ind i selve kontrakten. ”Jeg ved ikke, om du har set den 

kontrakt som var indgået, men der står egentlig som et punkt, på sådan en type af aftale, at til-

lid er alt afgørende. Det står helt eksplicit nævnt. Vi kan lave mange rammer og regler, men 

tillid er vigtigt – at vi giver hinanden hånden og siger hvad er fair og hvad er ikke fair.” 

(Valcon Director, Bilag 5, s. 12). Ordlyden i Valcons kontrakt er følgende: ”Indgåelsen af en 

aftale af denne karakter bygger i høj grad på tillid og åbenhed mellem parterne. Projektets sty-

regruppe har til opgave løbende at overvåge og afstemme projektets målsætning, indhold og 

præmisser samt de gensidige forventninger til samarbejdet. Hvis nødvendigt er det Berlingske 

Media Indkøbs opgavestiller og Valcons opgaveansvarlige, der er ansvarlige for at foretage 

nødvendige justeringer i projektets setup og konsulentaftalen, således at projektet bedst muligt 

realiserer Berlingske Media Indkøbs formål med gennemførelse af opgaven.” (Konrakten 

mellem Valcon og Belingske, Bilag 7, s. 8).  

Det bemærkes endvidere i kontraktens ordlyd, at der skal foregå en monitorering af værdiska-

belsen af projektet, der skal danne grundlag for konsulentressourcens honorering. Det kan ses 

som en mangel på eller lavere tillid ifølge ” hypothesis 1” (Dyer & Chu, 2003), hvilket også 

er gældende i Berlingske casen. ”Et udtryk for tillid eller manglende tillid er også det time-

regnskab der bliver sendt ud, hvor vi følger udviklingen uge for uge. Det er noget af det - det 

er det der gør forskellen. Hvis vi havde fuld tillid til dem, så havde vi ikke behøvet det regn-

skab.” (Berlingske Projektchef, Bilag 4, s. 7)  

Det bemærkes endvidere i kontraktens ordlyd, at der skal foregå en monitorering af værdiska-

belsen af projektet, der skal danne grundlag for konsulentressourcens honorering. Det kan ses 

som en mangel på eller lavere tillid ifølge ” hypothesis 1” (Dyer & Chu, 2003), hvilket også 

er gældende i Berlingske casen. ”Et udtryk for tillid eller manglende tillid er også det time-

regnskab der bliver sendt ud, hvor vi følger udviklingen uge for uge. Det er noget af det - det 

er det der gør forskellen. Hvis vi havde fuld tillid til dem, så havde vi ikke behøvet det regn-

skab.” (Berlingske Projektchef, Bilag 4, s. 7)  

  

Konsulentressourcers ageren i indkøbsprojekter, set i forhold til informationsdeling, viden-

sopsamling om markedet og interne forhold, samt relationsopbygningen til både interne med-

arbejdere og leverandørerne, er ud fra den fokale organisations synsvinkel problematisk. Dette 

skyldes at ovennævnte værdier forsvinder sammen med konsulentressourcerne, hvis de ikke i 

løbet af konsulentprocessen i tilstrækkelig grad forankres i den fokale organisation. Metoden 

Konsulentressourcers ageren i indkøbsprojekter, set i forhold til informationsdeling, viden-

sopsamling om markedet og interne forhold, samt relationsopbygningen til både interne med-

arbejdere og leverandørerne, er ud fra den fokale organisations synsvinkel problematisk. Dette 

skyldes at ovennævnte værdier forsvinder sammen med konsulentressourcerne, hvis de ikke i 

løbet af konsulentprocessen i tilstrækkelig grad forankres i den fokale organisation. Metoden 
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med uafhængige konsulenter er ikke ualmindeligt forekommende, hvorfor det er et forhold 

der generelt påvirker indkøb i organisationer og supply chain management tankegangene om-

kring det dyadiske forhold. ”Jeg kunne forstå, at konsulenterne skal agere som interne folk – 

er det normal kutyme? Jeg har ikke været i overvejelsen så åbenlyst før. Jeg har lavet en del 

forskellige projekter – konsulentprojekter på indkøb med forskellige konsulenthuse. Der er 

vel det femte konsulentprojekt jeg er i gang med indenfor strategisk indkøb, og jeg har aldrig 

så tydeligt som her, været i den diskussion og dialog omkring netop det – så vidt jeg husker. 

Men ja, det er naturligt.” (Berlingske Indkøbschef, Bilag 3, s. 8). Konsulenter behøver i denne 

sammenhæng ikke kun at være eksterne konsulentressourcer, da forholdene også er gældende 

for interne konsulenter, hvis de interne konsulenter optræder på samme vilkår som eksterne 

konsulentressourcer. 

med uafhængige konsulenter er ikke ualmindeligt forekommende, hvorfor det er et forhold 

der generelt påvirker indkøb i organisationer og supply chain management tankegangene om-

kring det dyadiske forhold. ”Jeg kunne forstå, at konsulenterne skal agere som interne folk – 

er det normal kutyme? Jeg har ikke været i overvejelsen så åbenlyst før. Jeg har lavet en del 

forskellige projekter – konsulentprojekter på indkøb med forskellige konsulenthuse. Der er 

vel det femte konsulentprojekt jeg er i gang med indenfor strategisk indkøb, og jeg har aldrig 

så tydeligt som her, været i den diskussion og dialog omkring netop det – så vidt jeg husker. 

Men ja, det er naturligt.” (Berlingske Indkøbschef, Bilag 3, s. 8). Konsulenter behøver i denne 

sammenhæng ikke kun at være eksterne konsulentressourcer, da forholdene også er gældende 

for interne konsulenter, hvis de interne konsulenter optræder på samme vilkår som eksterne 

konsulentressourcer. 

  

Afhandlingens problemstillings første led bringes nu frem: Afhandlingens problemstillings første led bringes nu frem: 

 Hvordan giver brugen af konsulenter værdi?   Hvordan giver brugen af konsulenter værdi?  

  

Med analysen og diskussionen i dette kapitel, kan problemstillingen besvares. Værdien af 

konsuenterne kommer fra den ekstra ressource de giver og de økonomiske resultater de 

frembringer på kort sigt. I forhold til påvirkningen af vidensopsamling og relationen til både 

interne medarbejdere og eksterne leverandører, er billedet ikke klart i forhold til 

værdiskabelsen, idet konsulentressourcerne kan opfattes som en ”go-between” imellem den 

fokale organisation og leverandørerne. Det kan eksemplificeres ved, at den fokale 

organisation ikke deltager aktivt under indkøbsprojektet i kontakten til leverandørerne. 

Derved knytter leverandøren”falske” personlige relationer til den fokale organisation, idet 

konsulentressourcens rolle ikke er åbenlys for leverandøren. Dette påvirker relationen mellem 

den fokale organisation og leverandøren på to måder.  

Med analysen og diskussionen i dette kapitel, kan problemstillingen besvares. Værdien af 

konsuenterne kommer fra den ekstra ressource de giver og de økonomiske resultater de 

frembringer på kort sigt. I forhold til påvirkningen af vidensopsamling og relationen til både 

interne medarbejdere og eksterne leverandører, er billedet ikke klart i forhold til 

værdiskabelsen, idet konsulentressourcerne kan opfattes som en ”go-between” imellem den 

fokale organisation og leverandørerne. Det kan eksemplificeres ved, at den fokale 

organisation ikke deltager aktivt under indkøbsprojektet i kontakten til leverandørerne. 

Derved knytter leverandøren”falske” personlige relationer til den fokale organisation, idet 

konsulentressourcens rolle ikke er åbenlys for leverandøren. Dette påvirker relationen mellem 

den fokale organisation og leverandøren på to måder.  

Det først er, at konsulentressourcens ageren over for leverandøren afspejler den fokale 

vorksomhed. Konsulentressourcerne prøver at forstå den fokale organisation 

(leverandørforhold) og agerer professionelt i overensstemmelse hermed, men måden hvorpå 

leverandøren håndteres og eventuelle uoverensstemmelser falder tilbage på den fokale 

organisation. Bliver konsulentenressourcens ”opdaget” i sin rolle, vil det påvirke den enkelte 

leverandørrelations opfattede ”integrity” tillid af den fokale organisation. 

Det først er, at konsulentressourcens ageren over for leverandøren afspejler den fokale 

vorksomhed. Konsulentressourcerne prøver at forstå den fokale organisation 

(leverandørforhold) og agerer professionelt i overensstemmelse hermed, men måden hvorpå 

leverandøren håndteres og eventuelle uoverensstemmelser falder tilbage på den fokale 

organisation. Bliver konsulentenressourcens ”opdaget” i sin rolle, vil det påvirke den enkelte 

leverandørrelations opfattede ”integrity” tillid af den fokale organisation. 
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For det andet brydes relationen mellem konsulentressourcen og leverandøren og dermed til 

den fokale organisation, når konsulentressourcen ikke er tilstede længere (jf. den normale 

kutyme med ageren som interne folk). Derved vil ikke alle informationer fra 

konsulentressourcernes videnesopsamling efterfølgende være tilstede i den fokale 

organisation, og der skal derfor senere opbygges en ny relation og indhentes ny (den samme) 

viden.  

For det andet brydes relationen mellem konsulentressourcen og leverandøren og dermed til 

den fokale organisation, når konsulentressourcen ikke er tilstede længere (jf. den normale 

kutyme med ageren som interne folk). Derved vil ikke alle informationer fra 

konsulentressourcernes videnesopsamling efterfølgende være tilstede i den fokale 

organisation, og der skal derfor senere opbygges en ny relation og indhentes ny (den samme) 

viden.  

Begge dele påvirker således den fremtidige (langsigtede) interpersonelle tillid mellem den 

fokale organisation og den enkelte leverandørerelation (jf. outcome fra Mayer el al., Figur 

10). 

Begge dele påvirker således den fremtidige (langsigtede) interpersonelle tillid mellem den 

fokale organisation og den enkelte leverandørerelation (jf. outcome fra Mayer el al., Figur 

10). 

  

Ud fra Berlingske casen er det erfaringen, at en måde hvorpå den fokale organisation kan 

sikre størt mulige overdragelse af viden ved et indkøbsprojektet, er ved at forankre projektet i 

en intern person, samt at interne folk deltager ved alle leverandørforløb. Hertil bør der være 

gennesigtighed overfor den enkelte leverandør, set i forhold vurderingen af indkøbets 

vigtighed, og i forhold til relationen til leverandøren. Derved sikres tilliden og den langsigtede 

værdi af anvendelsen af konsulentressourcen.  

Ud fra Berlingske casen er det erfaringen, at en måde hvorpå den fokale organisation kan 

sikre størt mulige overdragelse af viden ved et indkøbsprojektet, er ved at forankre projektet i 

en intern person, samt at interne folk deltager ved alle leverandørforløb. Hertil bør der være 

gennesigtighed overfor den enkelte leverandør, set i forhold vurderingen af indkøbets 

vigtighed, og i forhold til relationen til leverandøren. Derved sikres tilliden og den langsigtede 

værdi af anvendelsen af konsulentressourcen.  
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6.  Konklusion Konklusion 

Gennem arbejdet med afhandlingen og besvares problemstilling inklusivt underspørgsmål i 

afhandlingens analyse og konklusion. Besvarelsen af grundspørgsmålene kan kort resumeres 

således.   

Gennem arbejdet med afhandlingen og besvares problemstilling inklusivt underspørgsmål i 

afhandlingens analyse og konklusion. Besvarelsen af grundspørgsmålene kan kort resumeres 

således.   

  

Afhandlingens problemstillings første led er: Afhandlingens problemstillings første led er: 

 Hvordan giver brugen af konsulenter værdi?   Hvordan giver brugen af konsulenter værdi?  

Brugen af konsulentressourcer giver værdi ved at være en ekstra ressource til løsning af en 

afgrænset konkret problemstilling for den fokale virksomhed. Herved frembringe  

økonomiske resultater på kort sigt. Konsulentressourcer kan dog opfattes som en ”go-

between” imellem den fokale organisation og leverandørerne, hvorfor billedet af værdien på 

lang sigt er usikker. Konsulentressourcerne influerer vidensopsamling samt den vigtige 

direkte relationen til både medarbejdere og leverandører ved deltagelsen i indkøbsprojekter. 

For at sikre værdien i den fokale organisation, både på kort og lang sigt, skal brugen af 

konsulenter i et indkøbsprojekt forankres. 

Brugen af konsulentressourcer giver værdi ved at være en ekstra ressource til løsning af en 

afgrænset konkret problemstilling for den fokale virksomhed. Herved frembringe  

økonomiske resultater på kort sigt. Konsulentressourcer kan dog opfattes som en ”go-

between” imellem den fokale organisation og leverandørerne, hvorfor billedet af værdien på 

lang sigt er usikker. Konsulentressourcerne influerer vidensopsamling samt den vigtige 

direkte relationen til både medarbejdere og leverandører ved deltagelsen i indkøbsprojekter. 

For at sikre værdien i den fokale organisation, både på kort og lang sigt, skal brugen af 

konsulenter i et indkøbsprojekt forankres. 

  

Fra det andet led i problemstillingen haves følgende: Fra det andet led i problemstillingen haves følgende: 

 Hvordan spiller tillid en rolle ved casen Berlingske Media og Valcon?   Hvordan spiller tillid en rolle ved casen Berlingske Media og Valcon?  

I casen om Berlingske ses tillid som en væsentlig faktor i projektets forløb. Ud fra teoriram-

men opstilles en tilpasset framework (fra Hald et al., 2008), der herefter udmøntes i en model 

om: SCM, konsulent og tillid. Det centrale i det tilpassede framework og modellen er netop 

sammenfatningen mellem anvendelsen af konsulentressourcer, supply chain management lit-

teraturen (samarbejdselementer) og den sociologiske (emotionelle) tilgang til begrebet tillid. 

Ud fra modellen vurderes den enkelte relation i forhold til tillidens betydning og dermed den 

opfattede værdi. Ved gennemgangen af de enkelte relationer i casen om Berlingske udledes 

det at tilliden (eller rettere mangel på tillid) bevirker, at indkøbsprojektet ikke opnår det størst 

mulige potentiale for værdiskabelse. Der vurderes at være en korrelation mellem manglende 

tillid og mindre værdi af projektet end forventet. Med fokus på relation management, i forhold 

til de personlige relationer til leverandører, anses tillid som et vigtig begreb ved indkøb. Dette  

forstærkes yderligere ved anvendelsen af eksterne konsulentressourcer.    

I casen om Berlingske ses tillid som en væsentlig faktor i projektets forløb. Ud fra teoriram-

men opstilles en tilpasset framework (fra Hald et al., 2008), der herefter udmøntes i en model 

om: SCM, konsulent og tillid. Det centrale i det tilpassede framework og modellen er netop 

sammenfatningen mellem anvendelsen af konsulentressourcer, supply chain management lit-

teraturen (samarbejdselementer) og den sociologiske (emotionelle) tilgang til begrebet tillid. 

Ud fra modellen vurderes den enkelte relation i forhold til tillidens betydning og dermed den 

opfattede værdi. Ved gennemgangen af de enkelte relationer i casen om Berlingske udledes 

det at tilliden (eller rettere mangel på tillid) bevirker, at indkøbsprojektet ikke opnår det størst 

mulige potentiale for værdiskabelse. Der vurderes at være en korrelation mellem manglende 

tillid og mindre værdi af projektet end forventet. Med fokus på relation management, i forhold 

til de personlige relationer til leverandører, anses tillid som et vigtig begreb ved indkøb. Dette  

forstærkes yderligere ved anvendelsen af eksterne konsulentressourcer.    
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Det goDe konsulentkøb
En guidE til udvælgElsE  
og køb af konsulEntydElsEr

dansk Management råd
H. C. andersens boulevard 18 · 1787 københavn v  
tlf. 7020 3375 · fax 3377 7020 3376 · info@dmr.nu · www.dmr.nu

DMR varetager certificeringsordningen CMC – Certified 
Management Consultant. Ordningen sikrer, at konsu-
lenten lever op til et sæt internationalt anerkendte stan-
darder for konsulentydelser. Læs mere om ordningen på 
DMR’s hjemmeside.

DMR har udviklet søgefunktionen Find-din-Konsulent, 
hvor man kan søge på bl.a. ydelser og produkter fra vores 
medlemmer. Du kan finde Find-din-Konsulent på DMR’s 
hjemmeside.

DMR-udvalg med fokus på bl.a. professionalisme, vidende-
ling og udbudsregler.

Læs mere på Ë	www.DMR.nu

Røde lygteR – Pas På …
… konsulenter, som kender løsningen, før i har redegjort for problemet.

…  Med at låse jer fast på en bestemt løsning meget tidligt i forløbet – i risikerer at få 

for lidt ud af konsulentens ekspertise.

… konsulenter, som ikke lytter til de råd, i giver undervejs.

… konsulenter, som synes, at opgaven er let og ligetil.

…  konsulenter, som benytter for mange managementbegreber og er dårlige til at 

tage beskik af jeres sprog og kultur.

… konsulenter, som kun refererer til andre kulturer end jeres.

Utilfreds ?
Det er gratis for kunder at indbringe en sag for  
Erhvervsetisk Nævn. Husk dog altid at give udtryk 
for din utilfredshed over for konsulenten.

Andre DMR-tiltag der skal  
fremme kvalitet og professionalisme



dMr arbejder for at fremme kvalitet, professionalisme og 
etik inden for konsulentbranchen. det er først og fremmest 
vores medlemmers ansvar at opfylde disse. i praksis sker det 
bl.a. ved, at dMr’s medlemmer er underlagt et brancheetisk 
kodeks.

alligevel kan der fra tid til anden opstå misforståelser og 
utilfredshed med de leverede ydelser. det kan ingen være 
tjent med. derfor har dMr udarbejdet en række praktiske 
råd, som kan hjælpe kunderne til at optimere udbyttet af 
konsulentydelserne. 

Det goDe konsulentkøb

■   IndhentnIng af tIlbud

Spørg kun konsulenter som I er sikre på kan udføre 
opgaven. DMR’s medlemmer skal i henhold til det 
erhvervsetiske branchekodeks afstå fra at påtage sig 
opgaver, som de ikke er kvalificerede til at udføre.

Hvis I ikke kender en kompetent konsulent, så spørg 
i jeres netværk eller benyt DMR’s Find-Din-Konsulent 
funktion. 

Bed om at et skriftligt tilbud som minimum inklude-
rer følgende:

En beskrivelse af konsulentens forståelse af problemet.

Information om hvordan konsulenten vil udføre opgaven.

Navn og CV på de konsulenter som skal udføre opgaven.

En beskrivelse af virksomhedens erfaringer og referencer.

Arbejdsplan og tidsskema – Rapporter og/eller systemer 
som vil  blive leveret.

Pris, omkostninger og betalingsbetingelser.

Evt. anden support som virksomheden tilbyder.

Vilkår for konfliktløsning (Erhvervsetisk Nævn, voldgift 
etc.)

Husk at det billigste tilbud ikke altid giver den bedste 
værdi for pengene.

■   Indgåelse af aftale

Succesfuld konsulentbistand er betinget af velfunge-
rende kommunikation. Mød de konsulenter, som skal 
udføre opgaven, og informer dem grundigt. 

Gennemgå tilbuddet med konsulenten, før I træffer 
den endelige beslutning.

Check opgivne referencer.

Vælg den tilbudsgiver, som har de bedste kvalifikatio-
ner og erfaringer, og hvor I har tillid til samarbejdet 
– kemien skal være i orden.

Sørg for at aftalen indeholder aftale om evt. konflikt-
løsning.

 

■   hold kontakt tIl konsulenterne  
under hele opgaveforløbet

Hold løbende kontakt til konsulenterne og sørg for, at 
kundens projektledelse altid er tilgængelig.

Konsulenter er mest omkostningseffektive, når de 
arbejder efter et besluttet program og tidsplan. Sørg 
for at der bliver afholdt regelmæssige procesmøder.

Lever aftalte input til en opgaves udførelse til tiden. 
Manglende opfyldelse heraf kan udløse ekstra om-
kostninger og unødige forsinkelser.

Opgaver udføres ofte mest effektivt, når konsulen-
terne udfører arbejdet on-site hos kunden. Aftal om 
dette skal være tilfældet.

Informer virksomhedens egne ansatte om mål og 
formål så tidligt som muligt i processen og involver 
dem hvis muligt.

■  rapporter skal Ikke overraske

Konsulentrapporten er oftest den mest håndgribe-
lige levering fra konsulenten, men den skal være i 
en form, som er anvendelig for kunden. Bed om et 
udkast, så konklusioner og anbefalinger kan blive 
drøftet.

Den endelige rapport bør ikke kompromittere kun-
den. Konfidentielle eller personhenførbare oplysnin-
ger må evt. gives på anden vis.

Kræv at rapporter skrives i et sprog, som matcher 
virksomhedens øvrige kommunikationsstil. Gør kon-
sulenten opmærksom på evt. stilproblemer m.v.

Bed konsulenten om en præsentation af rapportens 
konklusioner og anbefalinger.

■  ImplementerIngsfasen

Implementering af anbefalinger forløber ofte lettere, 
hvis konsulenten inddrages i processen.

Besluttes det først efterfølgende, at konsulenten skal 
medvirke i implementeringsfasen, skal konsulenten 
give et skriftligt tilbud herpå.

Sørg for at ledelse og berørt personale er behørigt 
orienteret om konsulentens medvirken.

Før opgavens udførelse
 

■   køb af konsulentbIstand

Indhent flere tilbud.

Definer klart sigte, formål, omfang og ønsket resultat.

Fastlæg en klar fordeling af roller og opgaver.

Brug en kontraktform der passer til ydelsen.

Drøft og evaluer metode.

Bed om skriftlige forslag.

Bed om relevante referencer og følg op på dem.

Evaluer teamdeltagere og konsulentfirmaets  
muligheder for at supplere.

Indgå en klar og entydig dækkende skriftlig kontrakt. 
  

■   kundens adfærd

Definer formålet med opgaven og det ønskede resultat 
– inddrag relevante ledere og medarbejdere.

Lav en Business Case hvori  det specifikke behov for 
ekspertise defineres.

Træf beslutning om tidsplan, omfang og eventuelle 
kritiske forhold i relation til opgaven.

Skab klarhed over egen rolle, herunder hvilke nøgle-
medarbejdere der skal inddrages.

Sørg for ledelsesmæssig opbakning og forankring.

Opstil budget – både for konsulentydelsen og egen 
indsats.

under opgavens opførelse
■   samarbejdet med konsulenten     

Sørg for indledende teambuilding.

Lav en klar aftale om opfølgning og projektstyring.

Vær åben over for forslag om ændringer – indgå om 
nødvendigt aftaler om ændring af sigte og omfang.

Stil krav om kvalitet.

Skab et godt arbejdsmiljø for alle implicerede.

Bed om et udkast af den endelige rapport. 

■   kundens adfærd

udpeg egen projektleder.

Sørg for at projektleder har entydig kommandovej  til 
relevante beslutningstagere.

Lever aftalte elementer til tiden.

Etabler en fælles beslutningsmodel.

Vær involveret og i kontakt med konsulenterne gen-
nem hele opgaven.

Sørg for at alle interessenter får relevant kommuni-
kation.

Efter opgavens udførelse
■   I relatIon tIl konsulenten

Evaluer effekten af opgaven.

Giv konsulenten en tilbagemelding.

Aftal tid til møde om opfølgning.    

■   I relatIon tIl egen organIsatIon

Sørg for overdragelse af resterende viden.

Implementer anbefalingerne og involver både ledelse 
og konsulenten.

Fortsæt med at engagere konsulenterne, indtil  
forandringerne er implementeret.

En guide til købere af konsulentbistand

Supplerende råd
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Agenda

• 09.00 – 09.15 Indledning v. Mikkel Husby 

• 09.15 – 09.45 Præsentation af deltagere

• 10.00 – 10.15 Projektplan & Roller v. Rasmus Hede 

• 10.15 – 10.30 Tidsplan for foranalyse v. Rasmus Hede 

• 10.30 – 11.30 Indledende analyser - WS v. Valcon 

• 11.30 – 12.00 Spørgsmål og bemærkninger v. Rasmus Hede 
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Scope og rammebetingelser for opgaver

I scope:

• Belingskes indkøb af varer og tjenesteydelser (1,6 mia.kr. i 2008 tal)

• Efter indledende spendanalyse på varer og tjenesteydelser er områder prioriteret med henblik 
på opgaveformulering og potentialeberegninger

• I foranalysen (første 1-2 uger efter igangsætning af opgaven) prioriteres indkøbskategorierne 
og leverandører endeligt med henblik på størst og hurtigst realisering af besparelser

Rammebetingelser

• Konsulenter fra Valcon indgår i Berlingske indkøbsteam, dvs. indgår som medarbejdere i 
indkøbsafdelingen, forhandler med leverandører og tager dialog direkte med interne 
stakeholders i Berlingske organisationen

• Berlingskes indkøbsafdeling stiller ressourcer til rådighed, der skaffer data og etablerer 
dialogen med Berlingske organisationen efter behov for indkøbsarbejdet

• Indkøbsarbejdet, herunder leverandørforhandlinger og dialog med Berlingske organisationen, 
vil blive gennemført i overensstemmelse med god forretningsførelser og etik
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Valcons konsulenter

Lars Peter Petersen

Rolle
Konsulent

Generelt
Lars Peter har mere end 12 års erfaring som 
konsulent inden for supply chain projekter, 
ERP-projekter, BI-udvikling og 
implementering samt indkøbsoptimering

Erfaringer
• Procesgennemgang og -revision
• Indkøbsoptimering
• Change management
• Ansvarlig for ERP-/BI-projekter
• Projektledelse
• Produktionschef

Tidligere ansættelser
Neoprocess A/S, Intentia Danmark A/S, 
PMSIM A/S, Sophus Berendsen A/S, Philips 
Navigation A/S, Bønnelykken A/S

Rasmus B. Hede

Rolle
Projektleder

Generelt
Rasmus har 11 års erfaring inden for 
projektledelse, procesoptimering, supply
chain management og sourcing

Erfaringer
• Projektledelse (IPMA certificeret)
• Sourcing og forhandling – Logistik- og
sourcingchef

• Strategisk sourcing
• Optimering og processer
• Leanadministration
• Supply chain optimering
• ERP-implementering og optimering

Tidligere ansættelser
Intentia Danmark A/S, Denka Lift and
World Lift Industries.

Camilla Lindegaard

Rolle
Konsulent 

Generelt
Camilla har 15 års erfaring inden for 
sourcing, herunder gennemførelse af 
effektiviserings- og besparelsesprojekter

Erfaringer
• Sourcingspecialist i større organisationer
• Opbygning og ledelse af procurement-

funktionen
• Fastlæggelse af sourcingstrategi 
• Gennemførelse af optimeringsprojekter
med henblik på at sikre procesoptimering
og besparelser  

• Gennemførelse af leverandør-
forhandlinger 

Tidligere ansættelser
KiL Shipping, DanNet, Carlsberg, 
DHL Express
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Den overordnede fremgangsmåde for projektet 
bygger på en opdeling i 3 delprojekter

• Projektet tilrettelægges i 3 delprojekter (bølger)

1. Skabe besparelser her og nu – genforhandle eksisterende 
aftaler

2. Skabe besparelser ved at genforhandle Post Danmark 
aftalen

3. Sourcing af Print og tryk
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Den overordnede fremgangsmåde og tidsplanen for 
de 3 delprojekter

Foranalyse

Leverandørforhandling – Bølge 1

Leverandørforhandling –
Bølge 2

Leverandørforhandling –
Bølge 3

Forberedelse og forhandling
Kontrakt og 

implementering 

Foranalyse Analyse og strategi Aftale Implementering

Fælles

Delprojekt 1: Genforhandling af eksisterende aftaler

Delprojekt 2: Genforhandling af distributionsaftale

Delprojekt 3: Sourcing af Print og tryk

2 uger 4 uger3 uger 7-11 uger

Uge 18

Projektstart

Uge 20 Uge 36Uge 26Uge 23 Uge 40-44

Projektafslutning

3 uger
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Delprojekt 1: Genforhandling af eksisterende aftaler 

Leverandørforhandling bølge 1 (6 uger)Foranalyse (2 uger)

� Kick-off, planlægning 
og information

• Spendanalyse: 
Kategorier, spend pr.  
kategori og antal 
leverandører pr. kategori

• Vurdering af potentialer 
og muligheder for 
genforhandling af aftaler

• Endeligt valg af 
kategorier med størst 
potentiale 

• Valg af top 20-30 
leverandører med størst 
potentiale 

• Gennemgang af valgte 
leverandørkontrakter

• Endelig indstilling af 
leverandører til 
forhandling

• Kontrakt-
gennemgang

• Leverandør/markeds-
analyse

• Fastlægge budskaber

• Fastlægge 
forhandlingsstrategier

• Fastlægge 
besparelsesmål

Foranalyse
Forberedelse

(1-2 uger)
Forhandling

(3-4 uger)

Tillæg til kontrakt 
& information

(1 uger)

• Evaluering
• Definere 

den videre 
strategi

• Accept af 
næste  
bølger og 
mål herfor

• Leverandørmøder • Udarbejdelse af 
kontrakttillæg

• Implementering af 
reviderede konditioner i 
relevante systemer

• Information af interne 
købere 

• Løbende 
besparelsesopfølgning

God-
kendelse
af oplæg

Hurtig resultatskabelse ved at adressere allerede kendte leverandører med henblik 
på prisreduktioner gennem forhandlinger

A
k
ti

v
it

e
te

r

Leverandørforhandling bølge 2 og 3 (5-7 uger pr. bølge)

Forhandling
Tillæg til kontrakt 

& information
Forberedelse

Projekt-
start

Godkendelse

Der etableres 2 forhandlingsteam til at gennemføre forberedelser og forhandlinger
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Genforhandling af distributionsaftale (4-8 uger)

• Kontrakt-
gennemgang

• Vurdering af 
muligheder, 
alternativer og 
begrænsning

• Fastlægge 
forhandlingsstrate-
gier

• Fastlægge 
besparelsesmål

Forberedelse
(1-2 uger)

Forhandling
(3 uger)

Kontrakt
(1 uger)

• Leverandørmøde og 
forhandling med PDK  
og alternativer 
(Citymail)

• Evt. gennemførelse af 
flere 
forhandlingsrunder

• Dialog og drøftelse af 
forhandlingsresultater 
og muligheder

• Udarbejdelse af 
kontrakt

• Implementering af 
reviderede 
konditioner i 
relevante systemer

• Information af 
interne købere

Forberedelse og genforhandlinger med PDK igangsættes umiddelbart efter 
opgavestart for at opnå hurtig og størst samlet effekt i 2009

A
k
ti

v
it

e
te

r

Projekt-
start

Evaluering 
og god-
kendelse

Information &
implementering

(0-2 uger)

Afhænger af graden af 

ændringer

� Forberedelse og 
gennemførelse af 
information

� Praktisk 
gennemførelse af 
ændringer

Valcons kendskab til området dikterer nødvendigheden af

at indlede en dialog med alternativ leverandør

Delprojekt 2: Genforhandling af distributionsaftale
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Aftale (6-8 uger)Strategi (2-3 uger)Analyse (3-4 uger)

Sourcingprocessen gennemføres over 5 trin, der sikrer at besparelsespotentialer 

identificeres og realiseres

� Projektdefinition inkl. 
kategoridefinition

� Kortlægning af 
nuværende 
leverandører og 
sourcingprocesser

� Identifikation af 
sourcing-
begrænsninger

� Forberedelse af 
kategoribaseline (pris 
x volumen)        

� Overvejelser om 
udvikling af kategorier

� Identifikation af 
prisstruktur og -drivers

� Segmentering af 
leverandørmarkedet

� Analyse af 
markedskræfter på
leverandørmarkedet

� Identifikation og 
kvalifikation af 
potentielle leverandører 
(lang leverandørliste)

� Identifikation af optimal 
fremtidig sourcing-
strategi (best fit)

� Definition af den 
nuværende 
sourcingstrategi

� Identifikation af 
strategisk forskel

� Udvælgelse af 
realiserbar fremtidig 
sourcingstrategi

� Forberedelse, 
gennemførelse og 
evaluering af RFQ 
(Request For 
Quotation) 

� Evt. test af 
leverandører

� Forhåndsudvælgelse 
af leverandører (kort 
leverandørliste)

� Forberedelse af 
forhandlinger

� Gennemførelse af 
forhandlinger

� Anbefaling af 
leverandører og 
indgåelse af 
kontrakt/aftale

� Udarbejdelse af 
overgangsplan

� Forberedelse af 
kommunikationsplan

� Forslag til roller og 
ansvarsfordeling

� Forslag til måling af 
effekt og rapportering af 
loyalitet mod kontrakter 
(compliance)

Analyse af behov og 

muligheder

Leverandør-

analyse

Udvikling af
sourcingstrategi

Leverandørvalg  og 
aftaleindgåelse

Implementering

:Review gate

A
k
ti

v
it

e
te

r

Implementering

Delprojekt 3: Sourcing af Print og tryk
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Projektorganisation og rollefordeling

Styregruppe

Bjarne Munck, Mikkel Husby, 

Stig Jessen (Valcon), Rasmus 

B. Hede (Valcon), eventuelt 

direktører fra berørte områder 

(f.eks. IT)

Indkøbschef

Mikkel Husby

Valcon projektledelse

Rasmus B. Hede

Valcon projektgruppe 

(analyser, forhandling og 

kontrakttillæg)

Camilla Lindegaard

Line Fjeldsted Nissen

Lars Peter Petersen

Kim Wochner

Medarbejdere i 

indkøbsafdelingen

• Styrer og allokerer ressourceforbrug
• Beslutter retninger og fokusområder
• Godkender forslag fra projektgruppen
• Opfølgning på projektfremgang og 

resultater

• Indgår i Indkøbsafdelingen på lige fod 
med øvrige ansatte i Berlingske Indkøb

• Ansvarlige for projekt- og 
resultatrealisering

• Gennemfører analyser, forhandlinger 
og udarbejder nødvendige aftaletillæg

Indkøbschef
• Godkender retninger for forhandlinger 

og indkøbsaftaler
• Skaber nødvendig adgang til 

organisationen

Medarbejdere i Indkøbsafdelingen
• Fremskaffer data
• Deltager i leverandørforhandlinger efter 

behov og ønske

• Skaber nødvendig tilgang til ressourcer 
bredt i Berlingske organisationen

• Sikrer efterfølgende opbakning til aftaler
• Håndterer politiske udfordringer

• Præsenterer væsentlige resultater til 
styregruppen

• Løbende statusrapportering

STYREGRUPPE

PROJEKTGRUPPE

BERLINGSKE OPGAVER I PROJEKTGRUPPEN
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Ressource fordeling for henholdsvis Berlingske og 
Valcon

Foranalyse 1. 
Genforhandling 
af eksisterende 
aftaler

2. Genforhandling 
af distributions-
aftale

3. Sourcing af 
Print og tryk

Projektledelse 
og styregruppe

Valcon 4-5 dage/uge 10-12 dage/uge 2-4 dage/uge 4-5 dage/uge 0-2 dage/uge

Berlingske 1-3 dage/uge 0-2 dage/uge 0-2 dage/uge 0-2 dage/uge 0-1 dage/uge
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Agenda

• 09.00 – 09.15 Indledning v. Mikkel Husby 

• 09.15 – 09.45 Præsentation af deltagere

• 10.00 – 10.15 Projektplan & Roller v. Rasmus Hede 

• 10.15 – 10.30 Tidsplan for foranalyse v. Rasmus Hede 

• 10.30 – 11.30 Indledende analyser - WS v. Valcon 

• 11.30 – 12.00 Spørgsmål og bemærkninger v. Rasmus Hede 
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Tidsplan



<Navn> | <Dato> 17Projekt Indkøbsbesparelser | Berlingske | 2009

Agenda

• 09.00 – 09.15 Indledning v. Mikkel Husby 

• 09.15 – 09.45 Præsentation af deltagere

• 10.00 – 10.15 Projektplan & Roller v. Rasmus Hede 

• 10.15 – 10.30 Tidsplan for foranalyse v. Rasmus Hede 

• 10.30 – 11.30 Indledende analyser - WS v. Valcon 

• 11.30 – 12.00 Spørgsmål og bemærkninger v. Rasmus Hede 



<Navn> | <Dato> 18Projekt Indkøbsbesparelser | Berlingske | 2009

Resultatet af den indledende spendanalyse
Den indledende spendanalyse viser omkostninger på 1,6 mia. kr. på indkøb i Berlingske, hvoraf ca. 1,36 
mia.kr. er på 164 leverandører med et køb i 2008 på over 1 mio.kr. årligt

105 

mio.kr.

Leverandører som erfaringsmæssigt har et begrænset 

besparelsespotentiale: 
Estimeret til 10 % af indkøbet hos leverandørbasen uden for Berlingske

538 

mio.kr.

Samlet indkøb i 2008 på 1,6 mia.kr. 

Kategorier sourcet inden for seneste år: 
Telefoni, billeasing, rejser (hotel, fly, bureau), intern service 

(kantine, reception, post), trykfarver og trykplader, 

newsprint, kontorartikler og rengøring (sourcing i gang)

320 

mio.kr.

Distribution - PDK79 

mio.kr.

Leverandører som er helt eller delvist ejet af 
Berlingske eller indkøb gennem Mecom: 
Trykkerikompaniet, Den danske presses fællesindkøb, Dansk Avis 
Omdeling, Bladkompaniet, Dansk Distributions Center 

1,6

mia.kr.

Print og tryk
121 

mio.kr.

Øvrige kategorier
It, øvrig distribution, professional services, energi, 
marketing m.fl.  

178

mio.kr.

Ca. 700 

mio.kr.

258 

mio.kr.

En lang hale af mindre leverandører (knap 

4.500) med indkøb under 1 mio.kr.: 
Adresseres i senere fase
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Indledende analyse

Data Billeder
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Agenda

• 09.00 – 09.15 Indledning v. Mikkel Husby 

• 09.15 – 09.45 Præsentation af deltagere

• 10.00 – 10.15 Projektplan & Roller v. Rasmus Hede 

• 10.15 – 10.30 Tidsplan for foranalyse v. Rasmus Hede 

• 10.30 – 11.30 Indledende analyser - WS v. Valcon 

• 11.30 – 12.00 Spørgsmål og bemærkninger v. Rasmus Hede 



Bilag 3 
Referat af det initiale (semi-struktureret) interview af: 

Berlingske Indkøbschef 
Den 30. april 2009 

• Interviewet blev foretaget på Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, den 

30. april 2009, kl. 14.30 – 15.00.  

• Mødet varede ca. 30 minutter og blev optaget.  

• Referatet er en gengivelse af optagelserne, dog frasorteret fyldord. Indkøbschefen omtaler 

to konsulenthuse hvor det andet konsulenthus end Valcon er anonymiseret, og derfor kun 

angivet som (det andet konsulenthus, red.).   

 

Interviewguide: 

Introduktion til interviewet 

• Kort introduktion til emnet og opgaven, samt formålet med interviewet. 

• Kort om interviewets forløb (ca. 30 times varighed) 

• Tænd for optager - Snak højt og tydeligt 

 

Formål med projektet: 

• Hvad er tankerne bag indkøbsprojektet og hvilket mål ligger de? 

• Hvem har valgt udformningen af projektet i forhold til medarbejdere og konsulenter?   

 

Valg af konsulentressource: 

• Hvilke kompetencer hos konsulentressourcen søgte I efter? 

• Hvorfor blev Valcon valgt? 

 

Valg af samarbejdsmodel med konsulentressourcen: 

• Hvilken betydning har den valgte samarbejdsmodel for projektet? 

• På kick off mødet i går kunne jeg se, at det var planen at køre projektet igennem på seks 

uger – er det realistisk?  

 

Information mellem Berlingske medarbejdere og konsulenter: 

• Hvordan er medarbejderne blev informeret om projektet og hvordan de tog i mod det?  

• På kick off mødet var oplægget at konsulenterne skal køre i et spor for sig selv og de 

interne skal køre i et andet. Hvor meget skal de interne ind over projektet?  
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Bilag 3 
Referat af det initiale (semi-struktureret) interview af: 

Berlingske Indkøbschef 
Den 30. april 2009 

 

Tak for din deltagelse 

• Har du yderligere kommentarer til projektet? 
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Bilag 3 
Referat af det initiale (semi-struktureret) interview af: 

Berlingske Indkøbschef 
Den 30. april 2009 

Referat 

Hvad er tankerne bag indkøbsprojektet og hvilket mål ligger der? (Min: 0-4:20) 

Jamen - tankerne var ikke så mange – fordi det var Produktionsdirektørens ide at køre 

konsulentprojektet. Jeg sagde sådan set, at jeg ikke syntes at det var en god ide. Min anbefaling 

har hele tiden været at ansætte et antal medarbejdere i koncernindkøb. Min anbefaling er, at vi 

skulle være seks til ti medarbejder i koncernindkøb for at løse den opgave der er, som er et langt 

sejt træk for at professionalisere koncernindkøb. Vi køber ind for 1,6 mia. kr. i koncernen, og det 

har vi slet ikke styr på og det kan man ikke få styr på, når man er to-tre personer. Det har hele 

tiden været mit oplæg, og jeg har hele tiden punket Produktionsdirektøren hver 14. dag siden 

august 2008. Jeg har gang på gang fået nej, og fik så pludselig og uventet et ja til at ansætte to 

medarbejde i februar måned. Og da jeg lige var klar til at til at indrykke stillingsannoncerne, fik 

jeg et nej igen med beskeden var, at vi lige skulle undersøges mht. et konsulentprojekt. Jeg havde 

ikke andet valg, det var den mulighed der var. Jeg gik derfor i gang med at undersøge og havde 

møder med konsulenthuse. 

Der er selvfølgelig den fordel eller der kan ligge den fordel ved at køre et konsulentprojekt, at 

man kan lave gå ud og lave en no-cure-no-pay aftale. Og dermed få en gevinst i år – være sikker 

på, at hvis det er muligt at få en gevinst, så får vi den også, fordi vi ikke betaler konsulenterne 

med mindre der er gevinst i projektet. Det er jo egentlig det, der er tanken i projektet - at skabe 

værdi i indeværende år, og være sikker på at der bliver skabt værdi i indeværende år. Det kunne 

jeg ikke bare love at vi kunne ved ansættelse af mennesker. Det tager noget tid at køre nogle 

projekter igennem og dermed skabe værdi, og først derefter begynder projekterne at cashe ind. Så 

det er det, der er fordelen ved at køre konsulentprojekter og i denne her situation at køre et 

konsulentprojekt igennem frem for at ansatte - det var muligheden for at få en gevinst i 2009.  

 

Er det den interne ledelse, der har valgt udformningen af projektet i forhold til medarbejdere og 

konsulenter? (Min: 4:20-6:55)     

Næ - fordi at man i koncernen har meget fokus på medarbejderantallet. Man gør hvad man kan 

for at begrænse antallet af medarbejdere, fordi det er en post der koster. Og det er en stor post på 

vores omkostninger. Jeg er så ikke enig i, at man ikke skal opgradere på indkøbssiden. Vi skal jo 

tilpasse os den økonomiske situation og særligt i en økonomisk afmatning vil det være naturligt 
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Bilag 3 
Referat af det initiale (semi-struktureret) interview af: 

Berlingske Indkøbschef 
Den 30. april 2009 

at fokusere på indkøb. Det vil være til alle tider, men særligt i den her situation, vil vi kunne med 

en styrket indkøbsfunktion få reduceret vores omkostninger, så de bedre bliver tilpasset til 

omsætningen.         

Men, da der var et blankt nej til alt ting, så var muligheden at køre et konsulentprojekt. Så er det 

det vi gør - det var ikke mit ønske, men det er det vi gør.  

Og så er jeg gået til opgaven på den måde, at det var det der var min opgave – det en bunden 

opgave fra Produktionsdirektøren side. Og så har jeg gået til opgaven med de muligheder der lå 

og lagt energi i den opgave. Og nu har vi, en closing på den, en aftale og er kommet i gang. Jeg 

tror også at det bliver et godt projekt, det tror jeg bestemt at det gør, og håber at det. Men jeg 

syntes stadigvæk, uanset om vi gør det her, at vi skulle have ansat nye medarbejdere. Når 

konsulenterne har implementeret det og de er ude igen, så bliver der en masse ting der er 

implementeret, der så skal følges op på. Det kan overhoved ikke undgås, og det bliver en stor 

opgave for de mennesker der nu er i koncernindkøb. Og det kommer til at gå ud over de 

projekter, som allerede ligger i planen for koncernindkøb.  

 

Hvorfor kommer det til at gå udover planen? (Min: 6:55-7:15)       

Fordi der skal følges op på alle de ting, der er implementeret – der kommer nogle kontrakter der 

løbende skal vedligeholdes, og der er ikke andre til at tage sig af det end koncernindkøb.  

 

Er det fordi kontrakterne kun bliver indgået på de områder koncernindkøb varetager? (Min: 

7:15-7:25)    

Ja 

 

Hvorfor blev Valcon valgt? (Min: 7:25-8:20) 

Vi valgte Valcon fordi – jeg valgte Valcon - det stod mellem Valcon og (det andet konsulenthus, 

red.). I første omgang fordi Valcon allerede på første møde forstod kniv skarpt, hvad det var at de 

skulle levere hos os – hvad det var udfordringen var. Det forstod de bedre end (det andet 

konsulenthus, red.), selvom jeg, til at starte med havde holdt tre møder med (det andet 

konsulenthus, red.) – langvarige møder med (det andet konsulenthus, red.). Hvor de stadig ikke 
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Bilag 3 
Referat af det initiale (semi-struktureret) interview af: 

Berlingske Indkøbschef 
Den 30. april 2009 

var blevet helt ligeså skarpe på opgaven som Valcon. Om det var tilfældigt eller hvad, det ved jeg 

ikke, men de var meget skarpe på at levere præcist dét vi efterspurgte.     

 

Hvad var det I efterspurgte? (Min: 8:20-10:15) 

Det var jo cash flow fordele og resultat fordele i år. Det vil sige en målbar effekt på bundlinjen i 

indeværende år. Og der skitserede de et forløb og en tilgang til opgaven som jeg fandt, var meget 

rigtig. Det tog (det andet konsulenthus, red.) længere tid at spore sig ind. (Det andet 

konsulenthus, red.) kom frem til lidt det samme, men det tog dem noget længere tid at komme 

frem til at sådan det skulle være.  

Det var den ene ting og den anden ting var, at Valcon tilbød os en ægte no-cure-no-pay aftal. Det 

vil sige, at er der ikke besparelser i projektet, som får de heller ingen nogen penge. Hvor (det 

andet konsulenthus, red.) de havde et minimumshonorar, som de ikke kunne gå under uanset 

resultater. Jeg vil sige, at vi har taget meget meget lille risiko i det her, om vi overhoved har taget 

nogen risiko. Det lå også i opgaven, da det skulle være no-cure-no-pay aftale. Havde vi været 

villige til at tage noget risiko, så havde vi jo bare sagt, at vi betaler de her konsulenter timepriser, 

ganske almindelige timepriser, og så kører vi forløbet - projektet. Men det vi kommer til, hvis vi 

laver gode besparelser, så kommer vi til at betale meget mere end et standard honorar. Fordi, lige 

såvel at når de tager risiko hvis der ikke er besparelser, så skal de selvfølgelig også have en 

bonus, hvis der er gode besparelser.      

 

Hvad betyder det for projektet, at det er den model der er valgt? (Min: 10:15-11:15) 

Det er jo for at sikre, at vi ikke ryger i en situation, hvor det her projektet faktisk kunne give 

underskud i 2009. Risikoen for at det gør det på længere sigt er minimal, men der kunne godt 

være en situation, hvor konsulenthonoraret oversteg den realiserede besparelse i 2009. Det vil 

sige det vi rent faktisk får ind, på de måneder der er tilbage af året. Den situation kunne vi godt 

havne i, og den situation ville vi for alt i verden ikke havne i. Fordi vi kigger meget kortsigtet i 

øjeblikket. Særligt inden bankaftalen hos Mecom blev lukket i dag, har vi kigget meget kortsigtet 

og meget cash flow.      
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Bilag 3 
Referat af det initiale (semi-struktureret) interview af: 

Berlingske Indkøbschef 
Den 30. april 2009 

Hvad betyder det rent ledelsesmæssigt i forhold til, at du hellere gerne vil have ansatte i stedet 

for konsulenter - du var lidt inde på det tidligere i forhold til opfølgningen, men hvilket betydning 

har det i selv projekt fasen? (Min: 11:15-14:05) 

Det er jo ofte sådan med konsulenter, at der er den fordel, at der er et meget højt drive, højt energi 

niveau i et sådan et projekt. Det kan være fordi de arbejder mange timer, der er selvfølgelig også 

nogle synergier i, at de folk der kommer ind på projektet, de har netop siddet med en opgave der 

ligner det i en anden virksomhed, og før det i en tredje virksomhed osv. Så de har erfaring med at 

køre nøjagtigt denne her type af projekter. De har erfaring med at eksekvere - sådan noget ganske 

effektivt. Så der bliver, som der også var med vores AT Kearney projekt sidste år, et virkeligt 

højt energi niveau. Og det er selvfølgelig en fordel i forhold til, hvis det er egne ressourcer som 

arbejder 37-40 timer om ugen. Og - hvor der er mange ting de gør, der er det måske første gang 

de prøver at gøre dét på den måde osv. Så - det er en af fordelene. Det er energi niveauet og det er 

dét drive er der på - og det faktisk er muligt at eksekvere på et begrænset antal uger.  

Ulempen er selvfølge den koordinering er der mellem konsulenterne og så vores egen afdeling, 

og få det til at passe ind i hinanden. Og det forstyrrende element som det selvfølgelig altid vil 

være, at der kommer nogle konsulenter ind og udfører en opgave og efter en periode så er de væk 

igen. Selvom de prøver at agere som vores forlængede arm, så vil det i et eller andet omfang være 

et forstyrrende element. Der er noget der skal følges op på efter følgende.                

    

Kan du sige mere om koordineringen af projektet – herunder hvordan medarbejderne blev 

informeret om projektet og hvordan de tog i mod det? (Min: 14:05-15:30) 

Medarbejderne er løbende blevet informeret. Jeg har ikke holdt et sådan fast status møde eller 

noget. Jeg har informeret dem lidt løbende om, hvad der er sket. Der er bestemt ikke holdt noget 

hemmeligt for dem, de har været med i, på information i alt tilfælde, om alle mine overvejelser 

omkring ansættelse af medarbejdere. At nu havde vi fået lov til at ansætte en medarbejder og nu 

fik vi så ikke lov alligevel, og nu skulle vi undersøge med en konsulent opgave osv. Alle de 

delprocesser der, dem har de været informeret om. Det er jo ikke sådanne så, at jeg hver gang at 

jeg har haft møde med nogen konsulenter, at jeg så har informeret dem om, hvad der lige er sket 

der. Men de har vidst hvad der var på vej og hvad for en retning vi arbejde med, og der kom et 
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Bilag 3 
Referat af det initiale (semi-struktureret) interview af: 

Berlingske Indkøbschef 
Den 30. april 2009 

sådan projekt. Og de har også vidst at det ikke var mit primære ønske. Der er ikke noget dér, der 

er overraskelse for dem. 

 

Hvordan har de så taget i mod det? (Min: 15:30-19:30) 

Der er ikke noget. De ønsker det sammen som jeg i virkeligheden. De ønsker jo også at 

koncernindkøb skal styrkes, så vi har en mulighed for at kunne løfte den opgave, som der reelt er 

i forhold til koncernens samlede spend. Så det er også deres primære ønske, fordi vi også har 

rigtig mange administrative opgaver. Hvad kan man sige – drift opgaver – ting som naturligt 

ligger i indkøb, men som ikke giver resultater. Det kan være administration af vores 

kontraktarkiv for eksempel, hjælp med kontraktskrivning til forskellige afdelinger og 

vedligeholdelse af vores indkøbssystem – vores webindkøbssystem. Vedligeholdelse af kataloger 

på det system, kommunikation omkring indkøb på B׀net – altså på intranettet. Der ligger en 

masse opgaver, som hører naturligt til i indkøb. Vi får også nogle operationelle opgaver for 

eksempel omkring rejser og kontorartikler, som ikke er placeret nogen steder i koncernen. Der er 

ikke nogen, der har ansvar for de områder – får vi har ikke noget rejsekontor og vi har ikke nogen 

der har ansvar for kontorartikler. Så det ligger selvfølge også, så hvis der er problemer på den ene 

eller anden måde med køb, eller hvor det ikke bare er en helt almindelig reklamation, som 

brugeren selv kan håndtere, så kommer det til os, fordi der jo ingen andre steder er at gå hen. Og 

det føler man jo rigtig meget, når man kun er - to personer fuldtids. Der er Sune på fuldtid og 

Ester på 25 timer og så er der mig, der er splittet mellem indkøb og facility. Så i praksis er vi ca. 

to fuldtidsressourcer. Og det vil sige, at de to medarbejde - de ønsker også at vi var væsentlig 

flere, så vi kunne løfte de opgaver, så vidt de administrative - de naturlige – der ligger i 

afdelingen, kunne spredes ud på nogle flere, og vi kunne bruge mere energi på at lave de rigtige 

resultatskabende projekter. Det vil selvfølgelig også betyde, at vi var en funktion som fik en 

størrelse, hvor vi man virkelig kan lave noget faglig udvikling. Hvor vi kunne få nogle flere 

processer og har systemer på plads osv. og få glæde af dem. Det er svært, når man er så lille en 

afdeling og skabe et fagligt miljø omkring indkøb. Så det er dét de ønsker, men ellers syntes jeg 

at det har taget godt i mod.   
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Bilag 3 
Referat af det initiale (semi-struktureret) interview af: 

Berlingske Indkøbschef 
Den 30. april 2009 

Spørgsmålet var i virkeligheden, om hvordan de har taget i mod projektet. Og jeg syntes at de har 

taget pænt i mod det. Jeg syntes, at jeg kan spore en hvis skepsis - hos dem. Jeg har jo informeret 

dem og de ved hvad det er der kommer, så de kender godt situationen, og der er den vej der er 

mulig i øjeblikket. Så de ved godt at der ikke er anden mulighed, sådan som koncernledelsen, 

Produktionsdirektøren, har ønsket det. Så der ved de, at der vi bare nød til at leve med og få det 

bedste ud af. Det er min opfattelse, at de sidder med en lille smule skepsis, men ellers de arbejder 

med og støtter op om det. Så – du kan jo spørge dem selv?   

         

Det kommer jeg også til senere i forløbet, når de er kommet mere med i forløbet. På kick off 

mødet i går kunne jeg se, at det var planen at køre projektet igennem på seks uger – er det 

realistisk? (Min: 19:30-21:20) 

Det er bølge ét, der er seks uger. Først er der foranalysen på to uger eller halvanden uge bliver det 

så, og så er bølge ét på seks uger, bølge to på seks uger osv. Ja – det tror jeg er realistisk – det 

tror jeg bestemt at det er. Det er jo med sådanne projekter, at de bliver sat i søen med stramme 

tidsplaner og der skal ikke så meget til at tidsplanen skrider. Men ja – jeg tror at det er muligt.   

 

Jeg kunne forstå, at konsulenterne skal agere som interne folk – er det normal kutyme? (Min: 

21:20-23:40) 

Jeg har ikke været i overvejelsen så åbenlyst før. Jeg har lavet en del forskellige projekter – 

konsulentprojekter på indkøb med forskellige konsulenthuse. Der er vel det femte 

konsulentprojekt jeg er i gang med indenfor strategisk indkøb, og jeg har aldrig så tydeligt som 

her, været i den diskussion og dialog omkring netop det – så vidt jeg husker. Men ja, det er 

naturligt. Der er ikke noget odiøst i det – det er der ikke. Jeg syntes det var meget godt lige at få 

det vendt i hvert tilfælde, og vi har også vendt selvfølgelig inden vi skrev kontrakten, at det var 

den måde at de ville arbejde på. Der er ikke noget forgjort i det. Tværtimod, det vil være lidt 

unaturligt, hvis de ringer på til leverandøren og siger goddag jeg ringer fra Valcon og jeg arbejder 

for Berlingske Media i forbindelse med den her opgave. Det vil skabe sådan en distance lige med 

det samme fra leverandørens side - ikke. Det vil på en eller anden måde give noget skepsis, 

distance – tror jeg. Det er faktisk derfor at, at når de kontakter til leverandøren, at de siger at, vi 

ringer fra Berlingske Media. Og hvis leverandøren så spørger ind, så siger de: at jeg ansat i 
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Bilag 3 
Referat af det initiale (semi-struktureret) interview af: 

Berlingske Indkøbschef 
Den 30. april 2009 

Valcon og fungerer som projektressource på et projekt som vi kører for Berlingske Media. Men 

hvis de ikke spørger ind til det, så er der ingen grundt til at understrege at det er eksterne 

ressourcer. Det kunne sagtens være noget som vi selv løste, vi har bare ikke ressourcerne til det.   

 

For at vende tilbage til koordineringen. På kick off mødet i går var oplægget at konsulenterne 

skal køre i et spor for sig selv og de interne skal køre i et andet, dog med et flow imellem. Hvor 

meget skal de interne ind over projektet?(Min: 23:40-26:45) 

Der skal være nogen involvering fra Sune og Ester. Det skal der af to årsager. Den ene er at især 

Sune, men også Ester, sidder med noget intern viden som er værdifuld for projektet, og derfor er 

de med på projektet. De sidder med en masse viden om kontrakter og historik på en masse 

leverandører, så derfor er de naturlige medlemmer af projektet. Vi freder dem så meget som 

muligt, så de arbejder så få timer som muligt på projektet. Fordi de har andre opgaver som ligger 

i planen, og vi har sat nogle ting i søen, som vi ikke bare kan stoppe. Vi har lige opsagt alle vores 

rengøringsaftaler i hele landet, og der er vi pine og død nød til at få de nye implementeret. Og det 

er jo en del af det rengøringsudbud, som vi lige har kørt. Det kan vi ikke bare stoppe, fordi nu 

kører vi en konsulentopgave. Den er nødt til at køre sin gang, og det trækker meget på de to. 

Den anden grund til at de er involveret, det er læring. Det betyder, og det ligger som et tilbud til 

dem, de meget gerne må deltage i et enkelt spor hver af projektet. Og et enkelt spor kan bare være 

en enkelt leverandørrelation i virkeligheden, altså ét forløb med en leverandør. Det kan være at vi 

hiver 30 leverandører ind, så kan det være at de er med i et forløb på én af dem hver - bare lige 

for at få en fornemmelse af, hvordan er det konsulenterne arbejder med de her opgaver. Og 

hvordan kan man skabe resultater på en anden måde, end den proces som vi normalt kører, hvor 

det er traditionel sourcing. Det er jo en ny – den måde vi kører projektet på, er jo lidt en ny 

mulighed der har åbnet sig på grund af finanskrisen. Markedssituationen er en anden og derfor 

kan man gå ud og udnytte nogle af de potentialer der ligger i markedet, i og med priserne 

pludselig er faldet, og det er jo det vi vil ud og gerne have del i. Der ligger bare ikke så meget 

konsolidering i det, og ikke så meget egentlig sourcing, så de får en læring. Det er i høj grad op 

til dem selv, hvor meget de vil være med. Så man kan sige at det er tilbud om læring.  

 

Har de taget i mod tilbuddet?(Min: 26:45-28:00) 
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Bilag 3 
Referat af det initiale (semi-struktureret) interview af: 

Berlingske Indkøbschef 
Den 30. april 2009 

Ja – det har de. De vil gerne være med. Ja – bare følge forløbet med en leverandør. Konsulenterne 

arbejder så i to forhandlingsteams, når vi starter med bølge et. Og så bliver de bare koblet på det 

ene – koblet i det forløb der er, måske bare en leverandør per person. Og så er det tanken, at vi så 

laver nogle videns overleveringsmøder, som træningssessions på en eller to timer ad gangen. 

Hvor – okay nu bliver Sune og Ester virkelig klædt på af de her konsulenter. Det er lidt ligesom 

en sideeffekt på projektet. Det er de to årsager der er, deles deres viden og den mulighed for at de 

kan få noget med.  

 

Tak for samtalen. Det var første det indledende interview og jeg vender tilbage til dig senere i 

forløbet..   

                            

Observationer: 

Starter mødet med at Mikkel henter kaffe. Sætter sig meget afslappet i stolen. Inden interviewet 

var stemningen let, og der blev joket med at undersøger optager selve interviewet.   

Stemningen bliver professionel, da selve interviewet starter.  

 

Mikkel var meget bestemt om, at det var Produktionsdirektøren der have valgt 

konsulentprojektet. Bemærker, at han omtaler det flere gange. 
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Bilag 4 
Referat af (semi-struktureret) interview af: 

Berlingske Projektchef 
Den 11. juni 2009 

• Interviewet blev foretaget på Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, den 

11. juni 2009, kl. 13.00 – 14.00.  

• Interviewet varede ca. 60 minutter og blev optaget.  

• Referatet er en gengivelse af optagelserne, dog frasorteret fyldord. Projektchefen omtaler 

forskellige forretningsrelationer og Berlingske medarbejdere der anonymiseret, og derfor 

kun angivet som (… X, red.).  

• Interviewet blev initieret med en kort gennemgang af formålet med interviewet.  

 

Interviewguide: 

Introduktion til interviewet 

• Kort introduktion til emnet og opgaven, samt formålet med interviewet. 

• Kort om interviewets forløb (ca. 60 times varighed) 

• Tænd for optager - Snak højt og tydeligt 

 

Projektets status:  

• Hvordan syntes du at processen lige nu fungerer med Valcon?  

• Hvad har du deltaget i indtil videre? 

o Hvordan har det fungeret? 

• Svarer dine forventninger til projektet overnes med den nuværende status?  

 

Tillid og værdi i projektet: 

• Er der en reel tillid mellem Valcon og Berlingske, i forhold til de informationer der 

udveksles? 

• Hvordan er forholdet til de enkelte konsulenter du har entreret med?  

• Kunne Berlingske have gjort noget anderledes for at så skabt en bedre tillid? 

o Hvordan har du påvirket relationen til Valcon? 

o Har du tillid til konsulenterne? 

• Kunne Berlingske have gjort noget for at gøre projektet bedre?  

o På hvilken måde og hvordan? 

o Hvordan ville det have fået betydning for resultatet af projektet? 
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Referat af (semi-struktureret) interview af: 

Berlingske Projektchef 
Den 11. juni 2009 

• Er det er noget ved projektet, hvor du ser risici?  

• Kunne en anden honoreringsmodel af konsulenterne have ændret værdiskabelsen af 

projektet?  

• Hvis Berlingske havde haft ressourcen, ville det så have været bedre at køre processen 

internt end med eksterne konsulentressourcer?  

 

Forhold omkring projektlederrollen: 

• Der mangler en indkøbschef og den initiale projektleder, hvordan ser du på det? 

• Har du talt de nærmere konditioner med produktionsdirektøren om din overtagelse af 

projektlederrollen?  

o Har du fået ansvaret for opgaverne i indkøb?  

 

Forankring efter projektet: 

• Hvordan sikres en forankring af projektet, når konsulenterne er væk? 

• Hvordan sikres relationerne til leverandørerne, når konsulenterne er væk?  

• Den tidligere indkøbschef nævnte, at afdelingen kunne bruge projektet til løftestang til at 

få noget mere viden, egenskaber til og ideer omkring, hvordan man kan køre tilsvarende 

processer.  

o Hvordan ser du på det?  

o Har det været tilfældet? 

 

Tak for din deltagelse 

• Har du yderligere kommentarer til projektet? 

 

Referat 

Hvordan syntes du at processen lige nu fungerer med Valcon? (Min: 0-4:08) 

Jeg syntes egentligt at det kører udmærket – det må jeg sige. Altså, det er jo altid sådanne at når 

man har et hold konsulenter inde, så kan man aldrig være helt sikker på hvad man får ud af det - 

specielt ikke i sådan nogen projekt her. Det er jo en bet, syntes jeg, at vi har fået det her 6 mio. kr. 

stukket i næsten – ikke, og så ryger ned på 2,5 mio. kr. Det skulle man have fanget noget før. Det 
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Bilag 4 
Referat af (semi-struktureret) interview af: 

Berlingske Projektchef 
Den 11. juni 2009 

burde vi have fanget noget før – ikke. Altså - en foranalyse, hvor man har sagt – det kunne godt 

være, at vi skulle bruge to uger mere på lige at finde ud af hvordan strukturen er. Men det er jo 

typisk for sådanne projekter, fordi det skal gå så hulens stærkt, så er det bare konsekvensen. Og 

så må man forberede sig på sådanne overraskelser, sådan er det bare. Det jeg vil sige er, at det 

overrasker mig ikke at det kommer, og at vi er der lige nu, det er bare ærgerligt at det er. Det er 

problemet når det skal gå så hules stærkt. Vi så det jo selv sidste år – processen – hvor meget 

information der ligger ude lokalet, og hvor langt tid vi brugte på bare at ud af hvem der havde 

kontrakten, hvad der var af spend derpå og hvad var det vi købte – det brugte vi rigtig lang tid på.  

Når det så er sagt, så er det professionelle folk vi har inde. Jeg syntes, at de har en god tilgang til 

opgaven og de er fokuseret på at få noget ud af det her. Og fokus er på den måde forbi, at de har 

en incitamentsstruktur i kontrakten der gør, at hvis de ikke laver noget så får de ikke noget ud af 

det. Så de lavet noget – det er min opfattelse. I forhold til Rasmus som er projektleder, som 

egentlig er den rigtige projektleder, jeg sidder ikke og laver timeopfølgning, jeg afrapporterer 

bare til Bjarne, gruppen og så videre, og holder dem lidt i ørerne, så gør han egentligt et 

udmærket stykke arbejde. Der kan være en lille tendens til, og det er der altid når man gene vil 

promovere sig selv, at de skal sælge sig selv så dyrt som muligt og det kan man jo – godt høre og 

godt læse mellem linjerne når der bliver præsenteret noget. For eksempel forleden dag sagde han 

at, ”vi vil gerne have at I er med til at præsentere dette er for os”. Det er jo meget fint, men nu er 

det jo jer der er kommet frem til resultatet – ikke. Skal vi så præsentere lorten for jer – altså, der 

er ingen tvivl om, at hvis resultat var godt, så skulle han nok selv præsentere det. Det er sådanne 

nogle små ting, det skal man ikke lægge så meget i - det er bare om at komme videre og fokusere 

på det der er vigtigt - ikke. Så egentlig syntes jeg er det kører udmærket - det gør jeg. Og vi får 

egentligt det vi kan forvente at få lige nu og her. Nu var jeg med til en forhandling i går med 

(virksomhed X, red.). Og det var ligesom der, hvor man kan sige at det begynder at udmønte sig, 

fordi det er der hvor man begynder at gå leverandøren på klingen. Og der ved jeg nu ikke – jeg 

syntes måske, at de ikke gik så langt i deres argumentation og de var ikke klare nok på, hvad de 

ville have ud af de spørgsmål de stillede. 
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Referat af (semi-struktureret) interview af: 

Berlingske Projektchef 
Den 11. juni 2009 

 

Hvilke konsulenter var der tale som? (Min: 4:09-4:29) 

Det var Camilla og Ole – Ole sad faktisk tilbage trukken og sagde ikke noget. Det var Camilla 

der kørte processen. Tja – men igen hun skal også gå til stålet, og det var fint nok. Jeg syntes bare 

godt at man kan gøre det på andre måder.  

  

Var de direkte for hårde eller hvad? (Min: 4:29-5:43) 

 Nej – det ved jeg ikke. De skal jo altid gøre det klart, men hvis kan stiller det samme spørgsmål 

tre gange og fjerde gang man så får det samme svar, så kan det godt være at man bare skal gå 

videre. Og det var ikke lige den opfattelse jeg havde af situationen i går. Der blev virkelig gået til 

stålet og man så må sige. Der blev spurgt til den samme ting femten gange – måske ikke femten 

gange, men en del gange. Han sad og sagde det samme, så kan man lige så godt sige - fint nok så 

her kommer vi ikke videre – lad os gå videre, i stedet for at bruge mere tid på det. Det er også alt 

efter hvordan man er som person og når man sidder i en forhandlings situation. Men mit 

generelle indtryk er, at de har en god tilgang til tingene og at de selvfølgelig arbejder i egen 

interesse, men at den interesse er sammenfaldende med vores interesse. 

Men vi skal kigge på det her – jeg syntes at det er irriterende, at vi har fået stukket et mål i udsigt 

og vi ikke har formået at have få hevet det i land. Det er ikke så godt – vel. 

 

Det har vel noget at gøre med forudsætningerne fra foranalysen, og hvad der er stillet i udsigt for 

hvad de må røre? (Min: 5:44-6:41)  

Der har jo ikke været nogen begrænsninger, så vidt jeg kan forstå. Det er jo dem selv der har sat 

grænserne – altså de her over en million, x antal leverandører og så videre. Det er dem der har 

været inde og kigge på det. De fik tilsendt en fil fra os, hvori de bare kunne gå ind og rode og 

rave og redigere i. Og der har de selv på baggrund lavet den analyse og kommet frem til det 

resultat. Og der må man bare sige, at der skal være en læring der fra deres side. Og det undrer 

mig, for de er jo alligevel professionelle konsulenter. Vi snakker jo om, at da vi sad til det første 

møde, så sagde de at det var en forsigtig vurdering – og når vi ser på det nu, så var det absolut 

ikke en forsigtig vurdering.   
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Den 11. juni 2009 

 

Kort optagestop pga. tlf. opkald – interview forsat med nyt minuttal (Min: 0-1:04).   

Nu lige præcist det her med biler. Nu har jeg ikke været dybt inde i de andre kategorier, men jeg 

kan jo høre at de ikke er mega skarpe på biler for eksempel. De har så én hjemme på deres kontor 

der er skarp på biler, men lige præcis de to er ikke skarp på biler. Jeg mener – jeg sad næsten og 

fortalte det mest af det. Hvilke sammenhænge der var og så var de hjemme og snakke med huset, 

men til at starte med var det - der kunne man godt forvente et eller andet – at de satte de skarpeste 

folk på til at løse den opgave der nu skal løses.  

Igen - jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske hvad der står i kontrakten omkring det. Og de har de 

ressourcer, sådan er det, og så må vi tage til takke med det. Det er også gået fint nok, kan man 

sige. Jeg ville bare gerne have set dem, hvis jeg ikke havde snakket med dem, hvad havde de så 

gjort, hvordan ville de så have håndteret kategorien. 

 

Specielt kategorien biler eller generelt? (Min: 1:05-1:34).   

Kategorien biler. Det er meget specifik viden du skal have, for at kunne håndtere de forskellige 

problematikker. De forskellige puljeordninger og fordele og ulemper ved de forskellige 

puljeordninger, hvad de er værd og i den stil. Det er relativt, men det er jo ikke komplekst, hvis 

man ved hvordan det er. Men hvis men lige for det at vide, skal man lige sætte sig ned og tænke 

det igennem to gange.  

 

Har du været med i nogen af de andre kategorier? (Min:1:35-2:11).             

Nej – det har jeg faktisk ikke. Der var (virksomhed X, red.) i går og den var jeg ikke med til. Der 

var (virksomhed X, red.) i dag og den ville jeg gerne have været med til, men den har jeg ikke 

haft tid til. Så nej – Biler er den eneste jeg har været med til. Ja – Ester var med til (virksomhed X, 

red.) og på den måde var vi jo repræsenteret fra indkøb, kan man sige.   

 

Hvis du tænker på, at der er begyndt at blive en forholdsvis tæt kontakt til Valcon. Er der en reel 

tillid mellem Valcon og Berlingske, i forhold til de informationer der udveksles? (Min 2:11-3:36).                       

Nej – det er jo ikke. Nu ved jeg ikke hvad de er blevet brugt til, men det er der ikke. Det er der jo 

ikke og sådan er det jo bare. Altså – der stadig et forhold der skal opbygges, det er der ingen tvivl 
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om. I den kontraktopbygning der er lavet, så kan man jo godt se, at de prøver at få så meget ind 

under hatten som overhovedet muligt. Og det er det samme hver gang, og det er jo fair nok. Det 

er der jo ikke noget galt med, for vi har selv bedt om den kontrakt og så må vi forvente at det er 

sådan at de agerer. Det er jo i vores interesse, selvfølgelig er det det. For hvis de ikke håndterer 

det, hvornår bliver det så håndteret. Vi andre har kapacitet på 110 % og så det er da en fordobling 

- der nu 8 i lokalet. Man kan jo godt mærke, at de gerne vil have så meget som muligt ind under 

og prøver alle vinkler af. Det er ligesom vi lidt oplevede i A.T. Kearney projektet. 

 

Er det generelt for alle konsulenterne eller bare i forhold til projektlederen Rasmus eller 

hvordan? (Min 3:37-4:40). 

Nej – det er nu ikke så meget personligt. Det er sådan mere et personligt indtryk. Der er ikke 

noget forkert i det, det er bare en observation og fordi sådan er kontrakten bygget sammen. Og så 

må vi forvente det – og så må vi forvente det, andet vil være underligt. Der kan selvfølgelig være 

nogle ting, som vi ikke er interesseret i at de skal kigge på, fordi vi allerede har tænkt de tanker 

og allerede er i gang med at gøre nogle ting, hvor de ikke bidrager med noget. Men det er jo 

sådan, at man altid skal udfordre opgaven, det er jo det vi snakker om. Det er jo også en 

kapacitet, der er blevet købt ind til at løse nogle opgaver for os. Det har en pris - for man kan ikke 

få en masse for ingen ting. Vi må være villige til at betale den pris det koster i et eller andet 

omfang. 

 

Det skyldes vel at Berlingske ikke selv har ressourcerne til det? (Min 4:41-5:55) 

Det er jo et projekt der er sat i søen, og med de intentioner at vi arbejder under og det gør vi også. 

Men det er klart at der ikke er den tillid nu, det syntes jeg ikke. Så selvfølgelig udveksler vi 

informationer for ellers kan vi ikke arbejde. Det er bare sådan det er – kan man sige. Det er en del 

af naturen i projektet, for ellers er der ikke noget projekt. Det er jo ikke sådanne, at vi har 

opbygget tillid over lang tid og kender hinanden godt og så videre. Det er der fordi – det er 

tvunget tillid og det er ikke sådanne som jeg definerer tillid. Det er en nødvendig 

informationsudveksling og hvis vi ikke havde den, så havde vi intet projekt. Tilliden er baseret på 

en plan fra deres side om, at det er - kun er for dette projekt informationen vedrører. Den tillid har 

vi jo selvfølgelig et eller andet sted. Når de går spredes informationerne øst for vest.  
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Kunne Berlingske have gjort noget anderledes for at få skabt en bedre tillid - for at få nogle 

processer bedre igennem? (Min 5:56-8:08) 

Det tror jeg nu ikke - nej, det er meget meget svært, for vi opererer med en meget kort 

tidshorisont på det. Jeg kan ikke huske hvor lang tid det er, men det er jo ikke mange uger. Det er 

måske otte uger i alt, men det er jo slut om godt to uger. Så det er meget kort tid, at man skal 

opbygge en relation på, når man ikke sidder og arbejder tæt sammen - og det gør vi jo ikke på den 

måde. Vi er med til nogle møder, udveksler informationer og sikrer at der er fremdrift og så 

videre. Et udtryk for tillid eller manglende tillid er også det timeregnskab der bliver sendt ud, 

hvor vi følger udviklingen uge for uge. Det er noget af det - det er det der gør forskellen. Hvis vi 

havde fuld tillid til dem, så havde vi ikke behøvet det regnskab. Det ville bare være det timeantal 

de sagde at de havde brugt på det. Og igen - vi ved jo ikke om de reelt har brugt de timer eller de 

bare trækker nogle tal ind i det. Men vi følger dog dem trods alt og vi er på budget og så videre. 

Det ser fornuftigt ud og de leverer noget, kan vi jo se. Så nogen af timerne må de bruge på det. 

Det er det igen – det er jo et udtryk for tillid med dem, siden at de skal have de er opfølgninger. 

Du laver jo ikke nogen projekter, hvor der ikke er opfølgning i. Det ville vi også have internt, det 

er for at man har et overblik – at alle har et overblik. Men det er selvfølgelig også et spørgsmål 

om, at nu skal vi have penge ud af huset. Når det er interne projekter, så er det et spørgsmål oftere 

om tid. Hvis det er eksternt er det et spørgsmål om penge – og nu skal vi have pengene op ad 

lommen, og vi skal betale for det vi køber og ikke betale for mere end det vi får. Det er lige som 

det. 

 

Hvad kunne Berlingske have gjort for at gøre projektet bedre? Kunne I have lagt flere ressourcer 

ind, tilført Berlingskes side af projektet mere, hjulpet bedre i foranalysen eller er der noget andet 

I kunne have gjort bedre, for at have sikret et bedre outcome af det resultat projektet kommer til? 

(Min 8:09-9:16) 

Ja - man kan altid gøre ting bedre, var jeg lige ved at sige. Naturen af projektet var, at det var et 

kort projekt og det var et angreb på de leverandører, som – hvor de fleste var der kontrakt på, og 

informationen var meget spredt. Så hvis vi skulle have gjort noget, der ville have kvalificeret 
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resultat på forhånd, så skulle vi selv have lavet analysen. Den analyse som Valcon havde lavet for 

os.  

 

Altså hele analysen med at finde ud af hvor spend var? (Min 9:16-10:16) 

Den analyse de havde lavet – den foranalyse de havde lavet – der bare ikke hed foranalyse, som 

hed - jeg kan ikke huske hvad den hed, som strakte sig over lang tid. Relativt mange uger i 

forhold til, hvad der var estimeret til at starte med. Kom frem til konklusionen at - den der 

kontrakt ser fornuftig ud, den skal vi ikke røre ved, godt så ryger 2 millioner kroner fra. Den der 

kontrakt den halter, fin nok, der er 2 millioner kroner inde. Den her kontrakt, der er det halvdelen 

der ikke er så godt, fint nok, så er der 500 tusinde inde. Hvis vi havde den information fra 

centralhold, så kunne de jo bruge tiden på nogle andre leverandører i stedet for. Sådan at vi havde 

sorteret alle dem fra, som de havde sorteret fra for os. Dem havde vi sorteret fra på forhånd, og så 

havde problemet bare opstået ved de næste 100 leverandører – det er samme problematik.  

 

Kan man antage, at det informationsniveau der ligger, det også er det samme informationsniveau 

på de mindre leverandører – altså det ligger ude i fingerspidserne? (Min 10:17-11:34) 

Ja – det ligger endnu mere ude i fingerspidserne, og endnu mere spredt. Og oven i købet lokalt at 

man ikke engang ved noget om hvad det ligger i den enkelte finger – kan du se det. Det kan man 

selvfølgelig se i økonomisystemet. Man hvad var det lige at vi brugte 10.000 kroner på, til et eller 

andet hos leverandør x. Det kan jeg ikke huske og det er nok ikke så interessant at kigge på. Nu 

er 10.000 også et for lavt beløb, men princippet ikke. Men hvis vi have denne, så var opgaven en 

anden. Altså hvis vi have sagt top 100 leverandører, der have vi så tyndet ud i dem og vi kom 

frem til 20. Så havde vi fokuseret på de 20 og analyseret nedefter i bunken af nye leverandører 

under en million med spend på. Men igen – det er jo stadigvæk et spørgsmål omressourcer 

internt. Vi ved jo godt hvad der skal til, der ikke fordi vi ikke ved hvad der skal til. Spørgsmålet 

er bare, hvornår skal vi gøre det og hvem skal gøre det – det er det er issuet hos os.    

 

I forhold til forankringen af et sådan projekt. Har du tænkt videre over hvordan det sikres 

bagefter, når konsulenterne er væk. De har sagt til leverandøren at der skal laves nye kontrakter 

og kontrakterne laves. Berlingske underskriver kontrakten – hvad så? (Min 11:35-13:16) 
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Så skal det forankres i budgetterne og de skal ud og ligges lokalt - og der har Jan en opgave med 

at komme ud over stepperne med det. Det er den implementeringen der bliver umiddelbart. Fordi 

- der er ikke tale om en egentlig ændring af en leverandører, der er bare tale om en justering af 

prisen. Den er relativ simpel – den implementering – relativ. Det er værre når vi for eksempel 

snakker om konsolidering. Rengøring, som vi sidder med lige nu – det er en kæmpe opgave for 

der er rigtig mange mennesker involveret. Der er alle lokaler der gør dig gældende, nye 

leverandører skal ind, og der er ikke meget i forvejen. Det her er en relativ simpel 

implementering forstået på den måde, at det er budgettet der skal rettes til. Man skal have de 

lokale budgetansvarlige, snakke med dem og sige, nu er kontrakten skruet sådan sammen og det 

får konsekvensen, at jeres priser falder med x antal kroner og det skal justeres i budgettet. Den er 

relativ simpel, men det tager tid at gøre det – selvfølgelig. Det er ikke det jeg siger, jeg siger bare 

at den er relativt simpel. Opgaven er ikke kompleks, det kommer bare til at tage tid. Også i 

forhold til det fremadrettede arbejde.  
 
Man kan sige at ressourcen, konsulenterne, trukket indkøbsafdelingen i en retning og nu mangler 

der en indkøbschef – hvordan ser du på det? (Min 13:17-14:06) 

Jo – jeg ved ikke hvad jeg skal sige til det. Der mangler mange folk i indkøb, det er bare det jeg 

skal sige. Det kommer an på, hvad man vil med indkøb. Det er faktum, at vi kan levere solide 

resultater, men vi kan ikke levere resultater, hvis vi skal bruge meget tid på driftsopgaver – det 

kan man ikke. Sådanne noget som dette her, for det går over og bliver driftsopgave lige pludselig. 

Der skal ind i kontraktarkiv, det ene, det andet og det tredje. Følge op på leverandøren og så 

videre.  

 

Et kontraktarkiv skal vel holdes ved lige? (Min 14:07-14:56) 

Jo – det bare en opgave. Så er der, når folk ikke kan finde ud af at bruge rejsesystemet, så ringer 

de ind til Ester og så skal hun bruge ekstra tid på det. Eller når kontorartiklerne, de servietter som 

nu ligger i kontorartikelaftalen, dem kan vi ikke bruge, så skal vi have nogen andre servietter ind 

– altså driftsopgaver. Det tager rigtig meget tid, og tager tid væk fra det vi ellers kunne have 

lavet, som virkelig skaber værdi for organisationen. Den tid jeg bruger på at skifte sortimentet, 

kunne jeg have brugt på noget andet, som havde skabt mere værdi for koncernen. Det kunne være 
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konsolidering på et eller andet område. Men du kan ikke komme uden om de der til retninger, de 

skal være der og håndteres et eller andet sted. 

 

Det er vel noget der skal gøres løbende - det er vel også der, hvor der bliver ved med at blive 

skabt værdi og noget der skal holdes i ave? (Min 14:57-21:05) 

Jo – det er en del af det at skabe compliance omkring aftalen. Det er, at du lytter efter hvad din 

organisation siger ellers er de jo lige glade. Desuden lytter de aldrig efter hvad jeg siger til dem. 

Det bliver jeg nød til ellers underminerer jeg selv min aftale. Det er jo bare betingelserne, som de 

er lige nu. Det betyder så også, at vi skal bruge forholdsvis meget tid på opgaver, som ikke 

hardcore er indkøbs sourcing opgaver - ud og scanne markeder, ud og lave konsoliderings aftaler, 

ud og lave quick and dirty med nogle leverandører - tage dem ind og banke dem og smide dem ud 

igen. Alle sådanne nogle ting bliver der bare mindre tid til. Og igen - nu udfaldet af det her 

projekt, der er x antal leverandører som har fået et gok i nøden og de får ny kontrakt og de bliver 

arkiveret. Så ligger man driften ud lokalt - formentlig og det er det. Men – der er en masse 

følgeprojekter, en masse ideer der popper op i sådan en proces, og det er dem jeg er bekymret for. 

Hvordan skal vi håndtere dem - et idekatalog opstår der. Vi har en hulens masse ideer til, hvad vi 

selv skal og så kommer der et idekatalog ind, hvor mange af tingene garanteret er 

sammenfaldende. Vores kapacitet er relativ lille i forhold til sådan en opgave som er kørt nu, alt 

efter hvilken udbredelse der er tale om, kan det være en relativ tung proces. Det kræver mange 

kræfter for at få løftet sådan en opgave, hvis det ikke skal tage alt for lang tid. Rengøring er igen 

et rigtig godt eksempel. Det tager lang tid at køre igennem - men der er mange forklaringer 

hvorfor det har gjort det. Det er først gang vi gør det, første gang vi gør en ’all inclusive’, alle 

lokationer får den samme aftale, hvis vi ser på sådan noget med intern ekstern analyse – sådan 

rigtigt for alvor. Vi har selvfølgelig et økonomisystem at køre på og sådanne nogle forskellige 

ting. Vi taler om eksterne leverandøraftaler og der er det en proces vi er i, i koncernen, hvor vi 

går fra at være decentraliseret til at være centraliseret, det gør vi stadigværk. Der er sket meget på 

det sidste halve år – kan jeg mærke. Folk henvender sig i højere grad til os, når der er et eller 

andet indkøbsrelateret spørgsmål. Det er en proces der er sat i gang, og den skal bare have lov til 

at køre stille og roligt. Fordi, hvis vi går ud og booster den med at køre nogle runder rundt i 

landet, så er det helt sikkert at vi bliver lagt ned med spørgsmål. Det kunne vi sagtens, vi kunne 
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sagtens gå ud og holde et road show – brug koncernindkøb, vi har de her fordele. Så skal du se, 

så kommer der fyrre kontakter lige pludselig og leverandører vi skal forholde os til. Så sidder 

Ester og jeg, to – 1 ¾ mand, når hvilket projekt skal vi gå i gang med. Det er bare sådan 

situationen er. Derfor bliver det noget med at vi går ind og vurderer, hvilke opgaver er der mest 

kød på og så tager fat i dem. Når rengøring er færdig skal vi finde ud af, hvilke projekter vi skal 

bruge krudt på. Der kunne det være nærliggende at tage nogle projekter, der relaterer sig til 

rengøring. Det kunne være sæbe og aftørringspapirer og alt sådanne nogen ting, for det er heller 

ikke noget der er koordineret. Spørgsmålet er bare hvor mange penge der er i det, og det ved jeg 

ikke, men der er nogen penge i det – det er helt sikkert. Men det der er fordelen var, at det hele 

blev samlet og så har man en pakke. Det her, det er pakken - der er rengøring, der er 

aftørringspapir, der er måtter, der er arbejdsbeklædning, der er ’what ever’ - det ene, det andet, 

det tredje og fjerde. Det er én og samlet leverandør hvor vi køber det hele eller to. Det gør det 

mere overskueligt for folk i koncernen og det er også en fordel for os. For ellers vil der kommer 

spørgsmål om: Hvad så med vinduespolering - det snakkede I om. Ja, men nu er vi trukket ud af 

vinduespolering og skal over og se på tryk i stedet for. Ok – hvornår kommer I tilbage til 

vinduespolering. Ja – det ved jeg ikke lige. Det kunne være meget rart at få lukket den og få sat 

sløjfen om og få lukket posen. Få sagt, så nu er den opgave slut. Gøre det en gænge så man har 

rutinen med, at nu skal vi køre det udbud, nu køre det udbud og nu køre det udbud. Næste gang vi 

skal køre rengøring om det er to eller tre år eller hvornår vi bestemmer os for. I den forbindelse 

skal vi lige huske at kigge på papir, på vinduespolering og så videre.  

Så er der hele setup’et omkring, hvordan vi fortsat kan gøre det bedre og sådanne nogle ting. Det 

kan vi sagtens bruge konsulenttimer til, men igen det er noget med at klare de ting der lige løber 

hen dagen ad dagen og prøve at få dem ud, og så prøve at arrangere det store projekt der er i 

gang. Det er sådan at dagen kører lige nu. Så at samle op på en masse opgaver som det afføder 

sådanne et projekt, det bliver svært. Det er igen, så skal vi ind og prioritere hvad der det så for 

nogle opgaver I skal lave. Så er det selvfølgelig altid – det er ikke bare det her. På et eller andet 

tidspunkt, så knækker filmen på den måde at forstå – at hvad er det så vi går rundt og laver, er det 

ad hoc opgaver eller hvad er det vi fokuserer på. Laver vi det store seje træk og virkelig for 

muget ud og får noget ud af det. 
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I forhold til sådan et konsulentprojekt sagde Mikkel, at I kunne bruge det til løftestang til at få 

noget mere viden, egenskaber til og ideer omkring, hvordan man kan køre tilsvarende processer 

– finder du, at I også har fået det ud af projektet – altså informationsoverdragelse? (Min 21:06-

23:50) 

Ja – det gør vi jo. Det vi kan sige, at vi har fået ud af det, det jeg har fået ud af det, er Karios 

Commodities. Det er et indeks der fortæller noget om, hvordan udviklingen er på forskellige 

markeder. Det er jo ret interessant. Det noget vi også benytter os af. Så havde de selvfølgelig 

nogle analyseværktøjer som så interessante ud, men igen meget at det - de kan ikke vise noget vi 

ikke kan vise i Excel. Og så er spørgsmålet, om man vil ofre formuer på det her system, for at 

kunne vise de rapporter hurtigt. Det ved jeg ikke. Faktum er at man sagtens kan lave en database, 

hvor man hælder alle de her data over i og få laver nogle grafer og forskellige billeder, som Niels 

Peter er i stand til. Det kunne være fedt – selvfølgelig kunne det være det. Men igen, der skal 

være tid til, at vi skal sættes os ind i det og det skal implementeres. Vi skal have rå til det, syntes 

at vi har rå til det og få det ud af det vi kan – så skal vi også have noget ud af det. Jeg vil hellere 

ofte tid på noget andet, som vores aktionsmodel og A flex modul, som vi benytter os af til 

rengøring. Det er rigtig gode eksempler på systemer. Det hjælper os rigtig meget i procestid. Det 

frigør meget tid på at samle informationer sammen. Det er relativt nemt at kommunikere via 

systemerne der og man kan få struktureret det på den rigtige måde, som vi gerne vil have det. Så 

det er nemt at sammenligne. Det er rigtig godt. Det er noget af det vi skal arbejde med – det er 

helt sikkert. Der ligger penge i det, det er der ingen tvivl om. Vi skal processere et udbud via 

sådan et system.  

 

Det er første gang det er brugt nu her – er det et system der er købt eller? (Min 23:51-24:12) 

Vi har købt afgang til én gang. Til en A flex og en aktion.  

 

Er det er noget ved projektet, hvor du ser andre risici? (Min 24:13- 25:01) 

Det er der bekymrer mig i dette projekt er, når vi nu skal til at lave afregning. Er vi enige om det 

vi er kommet frem til eller. Det må vi tage når det kommer og det kan vi ikke bekymre os om nu, 

men jeg kan bare sige, at der er der en potentiel risiko. Igen – som følge af naturen af projektet og 

 12



Bilag 4 
Referat af (semi-struktureret) interview af: 

Berlingske Projektchef 
Den 11. juni 2009 

den forretningsmodel der er bygget op omkring projektet, så vil de have så mange penge som 

muligt og vi vil have at de skal have så lidt som muligt.  

 

Hvad med en anden form for afregning - hvis det have været på timepris, ville det så have været 

anderledes med timeforbruget? – spørgsmålet er om det ville have ændret noget? (Min 25:02-

26:52) 

 Jo - her er incitamentsstrukturen ikke den samme. De har ikke samme store incitament til at gøre 

tingene hurtigt, som hvis de – de har jo en brændende platform, så på sin vis kan jeg godt lide 

denne afregningsmodel. Det syntes jeg er en fair afregningsmodel. Det der er problemet med 

denne model er, at det kan komme til at koste huset. Det kan komme til at blive meget dyrere for 

os end, hvis vi havde valgt timearbejde. Det er den risiko vi påtager os og så må vi jo bare glæde 

os over, at huset har fået nogle besparelser hjem. At det så er blevet væsentligt mindre end 

forventet, forbi halvdelen skal betales til et konsulentbureau – bad luck – så til næste år har vi 

gevinsten. Der er ingen tvivl om, at det er et godt incitament at rykke på.  Ja – de har en naturlig 

interesse, hvis de ikke leverer noget, så får de ikke noget, så derfor skal de levere. Jeg tror, at det 

er en god måde at køre de her projekter på - sådan noget her. Når man begynder at snakke om, at 

de skal implementere for os, så er det noget helt andet, får så er det rigtig, rigtig svært at få hoved 

på lige pludselig. Har de nu implementeret 100 procent. Hvad er definitionen af 100 procent - Er 

det at alle medarbejder ved, at vi skal bruge denne her leverandør, men alligevel bruger de 

Loreco i stedet for Corporate Express. Er den så implementeret?  

 

Aftalen er lavet mellem organisationen og leverandøren (Min 26:53-27:07) 

Præcis - det er også derfor, at de har lavet det snit. De er ikke interesseret i at røre ved 

implementeringen med en ildtang. Fordi det er der, hvor tingene kan komme til ikke at virke. 

 

Det er der skæringen er i forhold til konsulenterne. De er med til at lave ny kontrakt og derefter 

lægger den tilbage og siger her er en ny kontrakt? (Min 27:08-27:15) 

Ja - og det er også fint nok. 
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Det vil sige, at det, der ligger i kontrakten i forhold til forbrug/spend, er der, hvor I skal sætte 

ind? (Min 27:16-28:26) 

Det syntes jeg er fint nok. Det er fint, for arbejdet skal jo udføres og så er den ikke så meget 

længere. Arbejdet skal udføres. Jeg vil heller ikke bekoste det igennem konsulenter, så det bliver 

et eller andet med en eller anden grad af - hvordan skal du måle det på. Der vil det blive medgået 

tid, så du får lov at betale time for time. Så er det nogle andre styringsredskaber vi skal have gang 

i, hvor du skal følge op på deres projekter i detaljen. Hvad de laver, hvor meget tid de har brugt 

på de forskellige opgaver og så videre. Det er du mere eller mindre ude over her, fordi de har 

denne her kontrakt. De har de ikke brugt meget tid på for ellers tjener de ikke nogen penge. Der 

er nogle selvregulerende mekanismer i den her kontrakt, som gør det nemmere for os at styre. 

Men det kan potentielt blive dyrere for os end, hvis vi havde dem på timebasis.   

 

Hvis indkøbsafdelingen selv havde haft ressourcen, ville det så have været bedre at køre 

processen internt end med eksterne konsulentressourcer? (Min 28:27-29:13) 

Det mener jeg absolut at det ville have været. Hvis vi have haft kapaciteten og vi havde haft det 

knowhow der skulle til, så absolut. Fordi den information de har fået med nu, den tager de jo med 

ud af huset. Det er jo helt basalt. For det andet - vi kan ikke bruge den viden til nye projekter, den 

er væk. Vi har selvfølgelig fået noget ud af det, det er klart - vi har fået nogle fif og så videre. 

Specifik viden om person xxx og relation til den er selvfølgelig vigtig, når man snakker indkøb.     

 

Mener du, at det er helt basale elementer i den personlige kontakt, mellem indkøb, 

organisationen og leverandører, der forsvinder? (Min 29:14-30:28) 

Ja – bestemt og så selvfølge forbi jeg tror på, at det er en god forretning af have en 

indkøbsafdeling herinde. Helt basalt, at det er en god forretning at have en indkøbsafdeling – at 

det kan betale sig. Det er ærgerlig at give for meget, for hvis vi selv havde kørt processen og sat 

fire mand høj på, fem mand høj på i seks uger, så havde det potentielt ikke kostet os tre millioner 

kroner at køre den proces. Det havde heller ikke kostet halvanden million, som det kommer til at 

koste os nu. Det havde kostet os langt mindre. Så kan det være at vi havde mistet momentum, 

fordi vi skulle klare alle mulige andre opgaver. Men det er et spørgsmål at få dedikeret ressourcer 

til at løse opgaven. Så tager du 100 procent af din tid på at løse det projekt der, og så leverer vi 
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resultater om tre til seks uger. Der ingen tvivl om, at det på mange måder vil være billigere – det 

vil det være. 

 

 

Altså på den lange sigt? (Min 30:29-31:06) 

Der vil altid være personaleomkostninger. Der er personaleomkostninger der hele tiden ligger og 

tikker. Lige så snart Valcon er ude af døren, så skal vi ikke betale for dem mere. Det gælder ikke 

for den medarbejder, som sidder ikke og laver noget, har en mellem periode, er sygemeldt eller 

har en uges ferie, så skal vi stadig betale. Basalt set, tror jeg at det er bedre, mere fornuftigt at 

have en indkøbsafdeling.  

 

Har du løftet dine tanker til Bjarne. Jeg ved ikke om du har haft lejlighed til en personlig samtale 

med ham, efter at du har overtaget projektlederrollen og i princippet har overtaget driften af 

indkøb? (Min -31:07-31:34) 

Jeg er blevet tildelt nogle roller, som jeg ikke lige selv har sagt ja tak til. 

 

Du har vel fået en midlertidig rolle eller hvordan? (Min -31:35-31:42) 

Det ved jeg ikke. Jeg er ikke blevet konstitueret indkøbschef, så jeg har ikke fået titlen eller de 

medfølgende opgaver.  

 

Du har vel fået opgaverne? (Min 31:43-34:17)  

Ja – jeg har bare fået opgaverne. Jeg er ikke blevet tildelt, de er bare kommet ind af 

brevsprækken. Den eneste opgave jeg har sagt ja tak til er projektlederrollen i Valcon opgaven.  

Nu kommer det her kontraktarkiv indover og alle mulige andre mystiske spørgsmål. Det er også 

fint nok - det er det. Jeg har ikke det store problem med det. Der skal bare være kapacitet til det. 

Jeg gider ikke løbe panden mod en mur. Det der er mit absolutte fokus lige nu er at få det her 

rengøring i hus – nu skal det lukkes. Jeg gider ikke bruge mere tid på det. Så er det rigtigt svært, 

når man bliver hevet ud af nogle sammenhænge. I dag skulle jeg have siddet og skrevet kontrakt 

– jeg har ikke fået skrevet kontrakt. Det skulle jeg have gjort i går, det skulle jeg have gjort i 

forgårs og det har jeg ikke fået gjort, for så kom der lige fem projekter ind over og tog min tid. 
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Kan du ikke lige sige noget til det her og skal du ikke lige med til det her møde omkring et eller 

andet (virksomhed X, red.) køb – det sagde jeg nej tak til. Men alt andet lige, ding, ding, ding - så 

kommer der det her kontraktarkiv lige pludselig. Kan du ikke lige forholde dig til det, og jeg aner 

ikke hvad det går ud på. Selvfølgelig ved jeg hvad det går ud på, men i detalje. Hvad er det for en 

opgave vi står overfor. Jeg har bare hørt, at Jesper siger at det er en kæmpe opgave og der er en 

masse uafklarede emner. Nu bliver vi nød til at få styr på det, sagde jeg. Hvad er det for nogle 

opgaver der er. Det gjorde vi her til formiddag. Jeg har lige været oppe til frokost og nu sidder 

jeg her. Jeg har ikke fået skrevet kontrakt endnu. Det eneste tidspunkt jeg får lavet noget er frem 

og tilbage i toget, for så har jeg ro. Der er der ikke nogen der forstyrrer - det er lige sådan en time 

om dagen. Ellers syntes jeg at man bliver relativt forstyrret. Og det er irriterende. Mit hovedmål 

var at rengøring skulle være i hus, og der er rigtig meget endnu og jeg er langt fra færdig. Tiden 

tikker, der er to-tre uger til at vi går i luften og der er ikke nogen underskrifter endnu. Der er tryk 

på – sådan er det bare.                         

 

Det sidste jeg tænker på og derfor det sidste spørgsmål. Er der noget som du kan se, at der kan 

gøres bedre? Vi har talt om forskellige elementer i starten af projektet. Projektet er nu ved at 

være midtvejs eller mod enden. Er der noget der endnu kan ændre på, ressourcer, indsats eller 

andet, der kan gøre, at Berlingske kan forbedre outcome på projektet? (Min 34:18-36:44) 

Næ – nu har vi gennemgået de leverandører, som i første omgang er blevet forkastet. De er blevet 

gennemgået igen og så blevet taget op. Det er relativt sent i processen at gøre det, og taget i 

betragtning hvor meget tid vi har brugt på de andre leverandører. Ikke i forhold til tidshorisonten, 

det kan vi ikke. Det er begrænset hvor meget vi kan gøre – det er det. Om vi kunne have gjort det 

anderledes, ja det kunne vi godt. Så skulle vi bare selv have gjort det, haft nogle ressourcer til at 

lave de selektioner og sige. Okay – der er de her 20 leverandører vi har identificeret der er gået 

knude i. Vi skal bare hive dem ind, analysere dem, hive dem ind og banke dem med battet og 

smide dem en ny kontrakt. Så kunne vi godt have gjort det. Men som ressourcesituationen er, kan 

jeg ikke se at vi kunne have gjort det anderledes. Det tror jeg ikke. Fordi vores indsats har været 

relativt lille i forhold til den. Den har taget meget tid, men er relativ lille. Jeg har måske brugt to 

dage om ugen på det. Hvis det var mig der var projektleder på det, så skulle man sidde længere 

tid på det for alvor. Det er jo ikke, selvfølgelig er jeg jo projektleder for Berlingske, men det er 
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forbi - vi har siddet med til leverandørforberedelsesmøder og været med forskellige steder. Det er 

selvfølgelig for at tjekke dem i, hvad de sidder og snakker om, det er jo os der skal ned og snakke 

med dem næste gang. Der er jo ingen grund til at vi spørger om det samme to gange. Og så 

selvfølgelig for at få en fornemmelse af, hvad det er Valcon vil. Jeg ved ikke, om vi kunne have 

gjort det meget bedre i denne her situation.  

   

Det vil sige, i forhold til den ressource der haves, så har det bedste været Valcon og det 

Berlingske har fået ud af det på den korte bane? (Min 36:45-37:14) 

Jo – men vi har også fået 2,5 mio. kroner ud af det. Potentielt skal vi betale halvdelen til dem. Det 

er 1,2 mio. kroner gratis – relativt gratis og det er også værd at tage med. 

 

For at afslutte, får de ikke kun halvdelen af årsbesparelsen altså den realiserede besparelse eller 

hvordan? (Min 37:15-38:32) 

Det er en kalkuleret størrelse. Det er også det vi skal til at slås om. Det er udviklingen i spend Q1 

sammenlignet med forventet spend 1 Q2 ganget med fire, så har du års spend. Hvad kan vi 

realisere det med og det vi opnår, skal de så have 50 procent af. Så er der nogle begrænsninger 

på, at de maks kan få to - fem gange deres timeløn, men det er vi slet ikke oppe i nærheden af 

overhovedet. Var der andre spørgsmål? 

 

Nej – det var det. Tak (Min 38:33-38:38)  

 

Observationer: 

Stemningen på interviewet er let og der er en åben tilgang fra interviewede. 
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Projektchef og Director fra Valcon 
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• Interviewet blev foretaget på Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, den 8. 

juni 2009, kl. 12.00 – 12.30. Interviewet blev foretaget over frokost. 

• Interviewet varede ca. 30 minutter og blev optaget.  

• Referatet er en gengivelse af optagelserne, dog frasorteret fyldord. 

• Interviewet blev initieret med en kort gennemgang af formålet med interviewet.  

 

Interviewguide: 

Introduktion til interviewet 

• Kort introduktion til emnet og opgaven, samt formålet med interviewet. 

• Kort om interviewets forløb (ca. 30 times varighed) 

• Tænd for optager - Snak højt og tydeligt 

 

Forventninger til projektet: 

• De forventninger I dannede sammen med den tidligere projektleder Mikkel, er det samme 

billede I ser for projektet nu? 

• Er konditionerne de samme, som det indblik i fik da I startede?  

o Hvilken betydning har afgangen af indkøbschefen haft på projektet? 

• Hvordan er forholdet til de medarbejdere og den projektgruppe som Berlingske har stillet 

op med? 

o Svarer det forholdet også til de indledende forventninger I havde?  

o Har I andre bemærkninger til Berlingske forholdet?   

 

Tillid og value i projektet: 

• Tillid er et nøglebegreb hos jer og er det generelt i konsulentbranchen.  

o I forhold til tillid, har der så været den fornødne tillid som I gerne ville have det?  

o Har I, i tilstrækkelig grad, fået de informationer I havde behov for til at løse 

opgaven?  

o Har det været tilfredsstillende nok ud fra begrebet tillid? 

o Hvilken betydning for tilliden har afgangen af indkøbschefen haft på projektet? 

(Hvis ikke afklaret under forventningsspørgsmål). 
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• Matcher jeres ressourceindsat til det forventede outcome af projektet? 

o Er dette projekt på samme niveau, som for denne type af projekter? 

o Er niveauet på projektet markant anderledes i forhold til det I ser hos andre 

virksomheder med samme størrelse af spend? (Udover branchebestemte forhold) 

o I forhold til andre mediehuse eller denne branche, er Berlingskes forretningsmåde 

på linje med eventuelle branchebestemte tendenser at gøre tingene på?  

 

• Er det muligt at se kontrakten mellem Berlingske og Valcon? 

 

Tak for jeres deltagelse 

• Har I yderligere kommentarer til projektet? 
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Referat 

I havde nogle forventninger til projektet, der blev lagt sammen med den tidligere projektleder 

Mikkel. Nu har projektet kørt noget tid og er de forventninger I havde, så også det I ser ind i nu? 

(Min: 0-2:54) 

 

Rasmus: Vi har mange forventninger ved indgangen til projektet. En ting det er resultatskabelsen 

- selvfølgelig, men det andet er egentlig talt kommet, hvad det er for nogle arbejdsbetingelser, 

rammer og hvad er det for en tillid møder vi i organisationen. Det er jo også en af rammerne og 

din opgave. Hele miljøet kan man sige. På miljøsiden, setup’et, på ressource indsatsen fra 

Berlingske, de har ramt forventningerne godt. Det syntes jeg er godt. Der har været den fornødne 

åbenhed og tillid. Jeg har også fornemmet forløbet indtil nu som værende behageligt og sagligt. 

Det har levet op til forventningerne, resultat skabelsen har ikke. Og det er jo kva det billede som 

vi har tegnet med hensyn til hovedet og fingrene, hvor informationen ikke ligger i hovedet, men 

ligger helt ude i de yderste nerver i fingrene. Og det spiller projektet en anelse og giver nogle 

mange udfordringer. Det giver også nogle potentialer for Berlingske på sigt, men det er så bare en 

anelse øvelse end den vi egentlig er i gang med nu. Men sådan er det – vi er blevet klogere.  

 

Stig: Jeg vil gerne tilføje lidt. Der er meget godt. Den måde som Berlingske håndterer. Da der 

skete det her med Mikkel, der syntes jeg at det var en fair og sober måde. Det fortjener 

anerkendelse og ros. Så det på miljø siden og så videre, det er jeg enig i. En ting som ikke lever 

op til mine forventninger - det er, at da vi kom herind, da har Mikkel været ansat hvor længe? 

 

Et halvt år cirka (Min: 2:55-4:20) 

 

Stig: Et halvt år. Der troede jeg reelt, at han ville vide mere om forretningen end han gjorde. Vi 

har stort set udelukkende indgået en aftale med Berlingske ved at snakke med ham. I en tillid til, 

at han vidste hvad der skete og ikke skete. Og det her er ikke en pegen fingre af Mikkel, for han 

har ikke løjet eller talt usandt på noget måde.  

 

Rasmus: Overhovedet ikke 
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Stig: Overhovedet ikke, men jeg troede at – jeg tror meget at det her tryk og print. Der blev en 

bet, trukket et beløb på tryk og print. Det var 121 millioner på en række leverandører. Det er jo 

smuldret. Det er Mecom aftaler - det vidste man ikke. Vi havde en tæt dialog om at det skulle vi i 

gang med, og stort potentiale på det og det skulle efterfølgende med i bølge to, tre stykker. Det er 

jo ikke virkeligheden. Det er jo ikke passende at lave det forløb her. Du ved hvad der bor nede i 

sporet. Det var jeg overrasket over. På den måde var jeg overrasket over, at det ramte så – den 

dialog vi havde med Mikkel. Fra de første små billeder vi tog af spend’et og snakkede med ham i 

gennem om, at det var sådanne at vi så det. Det er bare ikke sådan det er. Der føler jeg, at der er 

nogle forudsætninger, som er anderledes end hvad de var. Det oplever vi, kan man side, ofte, at 

man går ind i noget og men at man kun ved 80 procent. Her har vi væsentligt mindre end 80 

procent i virkeligheden. 

 

Hvor meget - hvad syntes I? (Min: 4:21-5:20) 

 

Rasmus: 10 procent  

 

Stig: Vi er langt nede, vi er rigtig langt nede. Jeg ville ønske, at vi havde været højere oppe. 

 

Rasmus: Vi er helt der nede. Jeg mener reelt set, at når vi har siddet, og det er heller ikke nogen 

kritik af indkøbsfunktionen. Når vi har siddet og snakket om enkelte store nøgleleverandører, vi 

snakker virkelig massive nøgleleverandører, vi snakker om de 157, der leverer for 1,2 milliard. 

Dem kender man ikke – altså dem kender man ikke. Så mit bud på 10 procent - det er der nede. 

Men ved reelt ikke hvad det er de leverer og under hvilke konditioner. Det er en udfordring og 

det er også en kæmpe mulighed på sigt for Berlingske, men det er en udfordring i den her 

projektsammenhæng. Det kommer som en overraskelse for mig.  

 

Stig: Det er en overraskelse at setup’et er noget rodet. 

 

 4



Bilag 5 
Referat af (semi-struktureret) interview af: 

Projektchef og Director fra Valcon 
Den 08. juni 2009 

Konditionen er altså sat på en anden måde end forventet end det indblik I fik da I startede? (Min: 

5:27-6:47) 

 

Stig: Den viden vi blev fortalt, da vi startede. Og det kan også have været det, at fingrene peger 

den anden vej, at vi ikke har spurgt indgående nok eller bedt om at tale med flere eller andet. Der 

er ingen pegen fingre af det her. Det er vigtigt for mig at pointere. Men jeg troede at vi efter, er 

det her det tredje styregruppemøde. Jeg troede, at vi ville sidde og diskutere om vi ville nå 20 

eller 30 millioner inden sommer, og vi sidder og diskuterer to. Det er noget helt andet end mine 

forventninger. 

  

Rasmus: Og meget, meget lille spend det også er snævret ind til - meget få leverandører og lille 

spend.  

 

Stig: Og vi er fire mand, ret meget massivt på projektet her. Der bliver knoklet med at lave 

Sherlock Holmes arbejdere, mere end der bliver knoklet med at skabe fakturaer der koster 

mindre. Der plejer vi at mere henne på den del der betaler af. Fordi viden ligger – der er en aftale, 

man kommer ud og finder én der ved noget. Der er det her ligesom meget, meget spredt. Det er 

det indtryk jeg har. Jeg ved ikke om det svarede på spørgsmålet.    

 

Jo – tak. I er selv lidt ind på det. Det her med, om forholdet til de medarbejdere og den 

projektgruppe som Berlingske har stillet op med, så også svarer til de indledende forventninger I 

havde? Kan I uddybe det eller har I noget andet til det?  (Min: 6:48-9:25) 

 

Rasmus: Jo – absolut. Sådanne noget projektarbejde, det er jo altid relateret til personlige 

relationer.  Man kan sige, hvad er det for nogle relationer, vi ser der er. Det er gennem 

samarbejde at man oparbejder tilliden. Der er nogle initiale forventninger og så er det egentligt 

det man bygger videre på. Hvis sagen så udvikler sig som, som alle andre projekter fornuftigt, så 

bliver man mere og mere sikker på, hvor de andre er og hvad de kan levere. Vi er enige om, hvad 

der skal leveres hvornår. Man gør det og sætter sig ned og får en fælles opfattelse af mål og 

retning og så videre. Det syntes jeg egentlig er ganske fornuftigt. Fint setup. Der er nogen der 
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skal overbevises mere i starten. Der er det fair at sige, at Jan i starten måske lige skal overbevises 

om, hvilken retning vi går i. Når han så ser det, så er han jo med, han leverer selvfølgelig. Det er 

jo - pas, det er jo ikke noget. 

 

Stig: Der kan det være, at man lige skal træde lidt ud. Det jeg tænker over, at Jan næste lige skal 

have. I starten følte vi at, det tog lidt tid for ham at få lidt action. Den er helt oppe og køre nu. 

Han er jo fuldstændig med nu og så videre. Det havde vi en bekymring om. Nu får du det andet at 

vide, nok fordi vi sidder med til styregruppemødet. Det må selvfølgelig gerne håndteres på 

behørig vis. Ikke fordi der er noget fordrukkent i det, det er nok mere den anden vej. Ros at Jan er 

kommet ombord, for det var vi bekymret for. Fordi, til at starte med syntes vi, at der var lidt 

lange svartider, og han var ikke rigtigt var på vognen. Der er han nu kommet ombord.         

  

Rasmus: Det må man sige. Det bliver indtægt og det er jo godt. 

 

Stig: Det er super fedt. Det kan du overveje Rasmus, at ved passende lejlighed at nævne for ham. 

Det er vi taknemmelige for. 

  

Rasmus: Ja – det er vi. 

   

I forhold til de ressourcer som I har sat ind, I siger selv fire mand høj, svarer det så til de 

forventninger i regner med at få ud af projektet? Der er jo et økonomisk incitament for at I gør 

det - det er ikke bare for at spise frokost på Berlingske. Der er jo et helt andet potentiale for jeres 

virksomhed i forhold til de ressourcer der bliver lagt i projektet.(Min: 9:26-11:43) 

 

Stig: Vi troede, da vi gik ind til det, at det var et bedre projekt rent økonomisk for Valcon - end 

jeg tror det er nu. Jeg tror at det er meget værdiskabende forsat for Berlingske. Det der sker nu, 

det er det rigtige skridt for at Berlingske kan blive en bedre virksomhed.  

 

Rasmus: Ja – for at få opbygget den struktur, der er nødvendig for at drive indkøb på lang sigt. 

Der kommer noget ud af projektet her. Ja, og så er der noget mindre resultatskabelse og ja, det 
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betyder et mindre honorar for os i nogen henseende. Forhåbentligt leverer vi resultatet og nogle 

andre ting også – en god relationen herind til. 

   

Stig: Jeg forventer ikke at resultatet kommer på niveau, hvor vi er komfortable. Det forventer vi 

ikke. Jeg er jo ked af, at vi har konsulenter siddende hernede. Hvad kan sige – de skulle have 

været længere, leverancen skulle have været mere resultatskabelse her og nu. Men fordi der er 

den her modenhed omkring indkøbsarbejdet, har jeg - det er i hvert fald anderledes end jeg 

troede. Er de ikke ude og levere kontante resultater endnu. Der skal bevæge sig noget mere før 

end det kommer. Det er jeg ked af, at spendere Berlingskes penge på det, for ikke at kunne 

dokumentere det efter den model vi har aftalt - sådan er det.   

 

Rasmus: Det havde været sjovere for os at kunne gå mere hardcore på resultatskabelsen, hvor 

man nu i virkeligheden laver materialer, der burde være til stede.   

 

For denne type af projekter? (Min: 11:44-12:54) 

 

Rasmus: For at drive fornuftigt indkøb på koncernniveau – vil jeg vove den påstand.  

 

Stig: Det er den viden og billede vi har oparbejdet. Så jeg troede altså, at der var mere forstand. 

Det troede vi. Billedet Rasmus prøver at referere, er altså i forhold til det møde vi lige har haft. 

Det er vores gennemgang af de 80 leverandører. Sunes svar er egentlig et godt billede på det. 

Hvor igen - det er ingen pegen fingre med, men skal vi prøve at fordele dem. Ja, men vi ved ikke 

noget om nogen af dem. Hallo – det er igen nogen af de 150 største leverandører, og vi reelt ikke 

hvad der skeer. Det er sådan lidt overraskende. Altså, at vi ikke har en gruppeinddelingsfunktion, 

der i hvert fald kender de største leverandører. Det har vi på ingen møde og det er en lille smule 

kritisk, men det der noget om.  

 

Og er det markant anderledes i forhold til det I ser hos andre virksomheder med samme størrelse 

af spend? Udover branchebestemte forhold. Det man kan måle på er benchmark - hvordan er så 

forholdet til det? (Min: 12:55-14:38) 
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Stig: Det under middel, der er mindre viden forankret centralt end der er andre steder. 

 

Rasmus: Markant. Det man kan sige er, at den lange hale vi så har, af disse her leverandører, der 

leverer for ca. 400 millioner, det ser vi alle steder. Det er ikke anderledes og at man ikke har om 

hvad der sker derude, der skiller I jer på ingen måde fra. 

 

Stig: Det med at have et indtryk af, hvor den klump ligger, hvem bruger den og hvad der findes 

omkring den. Der er der ikke meget her. Det er der ikke. Jeg havde troet at Mikkel have en rigtig 

god forklaring på flere af dem, men jeg troede at han tidligere i sin ansættelse har. Og det vil 

være min klare anbefaling til den næste der kommer. Prøv lige at få et overblik over din egen 

organisation. Hvad er det der bliver brugt af penge og til hvad, og hvordan er det de arbejder med 

deres indkøb rund omkring. Det er helt lav praktisk til at lave en interviewrunde rundt. Snak med 

de store klumper og find ud af hvad der ligger af penge. 

 

Rasmus: Budgetdelen vi snakkede om. Der ligger 129, jeg slynger bare noget ud, i marketing. 

Jamen, hvem er det vi har valgt at bruge de 129 millioner hos. I hvert fald de 80 procent af det og 

har vi kontrakter på det. Hvad er det for noget. Den øvelse mangler helt klart - der mangler noget.    

 

Stig: Der er langt ud 

 

Rasmus: Ja – det er der. 

 

Har I kendskab til andre mediehuse eller denne type af branche. En ting er billedet af spend på 

denne størrelse, hvor der er en type af billede, men måske er der en anden type af billede i 

mediebranchen. Altså er der i forskellige brancher forskellige måder, retningslinjer for at gøre 

tingene på - er der nogle branchebestemte tendenser på måden at gøre tingene? (Min: 14:39-

17:30) 

 

Rasmus: Nej, jeg har ikke nogen anden, der kan sammenlignes med.  
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Stig: Nej, jeg ikke et andet bladhus at sammenligne med. Det man kan køre en sammenligning 

med, som jeg egentlig tror er brugbart, er –  jeg har været meget tæt på indkøb i 

entreprenørbranchen. Det er en voldsom konservativ branche, som bygger huse på samme måde 

om de gjorde for 150 år siden, og byggeri giver ikke noget som helst - og det er også helt skævt. 

Der har jeg været med en transformation fra, når entreprenøren byggede et eller andet knald, så 

var han projektleder på det. Når han købte vinduer og tegl og hvad der eller skulle bruges for at, 

og ham der byggede 100 m længere nede af vejen gjorde det samme - ingen styring centralt fra. 

Og så rykke det det over til at sige, at når man køber vinduer, så er det hos denne her leverandør. 

Det er altid portalen eller hvad det ny hedder. En begyndende centralisering og koordinering af 

det. Der havde jeg en organisation, som heller ikke vidste noget inde på den centrale del af 

kroppen. Der skulle vi også langt ud. Men der var forskellen, at der var nogle bundlinjestyringer 

som betød, at når man så kom ud til den bundlinjeansvarlige i en eller anden forgrening, så vidste 

de noget. Man ser, at der er et budget meget langt ude i fingeren -agtigt. Det er altså nyt.   

 

Rasmus: Jeg har en smule kendskab til (medievirksomhed X, red.). Deres måde at håndtere dette 

her på er, at de er meget cost fikseret i virkeligheden. De har meget centeret i deres 

økonomiafdeling, meget fokus på hvem er det vi bruger pengene os - og fat i de store klumper. Så 

man kan sige - hvis man skal sammenlignende det med Berlingske vil det være, at jeres 

økonomiafdeling satte sig ned og vidste detaljer, hvad er det egentlig vi køber hos de her 150 

største leverandører. De ville have viden om hvad vi køber, hvornår løber aftalerne ud, hvornår 

skal de genforhandles og hvem har ansvaret for dem og så videre. Så ja – det er et eksempel, men 

om vi kan lave et totalt benchmark tror jeg ikke at vi kan. Men en eller anden form. 

    

Stig: Jeres økonomi funktion - er rimelig decentral. 

 

Den er blevet mere centraliseret, men det har været helt decentralt af historiske årsager. 

Tidligere var hver enkelt blad deres egen virksomhed, og det er først for cirka halvandet år siden 

at det er blevet centraliseret. Den proces pågår stadig, da man er blevet et hus. Man skal derfor 

vide noget om forretningen og ikke længere bare sende fakturaer. (Min: 17:31-20:28) 
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Projektchef og Director fra Valcon 
Den 08. juni 2009 

 

Stig: Det er et kort billede på vores oplevelse af økonomifunktionen er under etablering – groft 

sagt. Den har ikke været så stærkt vidende om de ting. 

 

 Rasmus: Det betyder at der er et uforløst potentiale i virkeligheden. Og det ser vi i mange andre 

sammenhænge, hvor virksomheder fusionerer. Det er det, der er tale om her, en masse fusion i 

virkeligheden. At man simpel hen ikke formår at få styr på sin leverandørportefølje, sågar sin 

produktportefølje - man får ikke samordnet, så man producerer en grøn og en blå af samme slags 

og de burde være konsolideret i en rød. På den måde er der ikke noget odiøs i det. Men det er 

bare et meget meget massivt spend og det overrasker mig at, man på så et stort indkøb ikke laver 

mere controlling, for der må virkelig være mange penge i det.         

 

Stig: Og det kan jeg ikke lade også at gentage, at det i en presset branche. Jeg vil ikke påstå, at 

jeg har dybt kendskab til branchen, det vil jeg ikke, men branchen er presset, oplagstallene falder 

og så videre. Hvordan kan man så ikke få løst de her 1,6 milliarder, hvem er det vi forærer det til 

og kan vi gøre det anderledes. Altså åbne costen op på andet end kun at tænke i, at den journalist 

der skriver den her artikel også skal skrive for det og det og det under blade. For der har jeg 

indtrykket af, at I har gjort noget. Prøv også at tænke på costen, som eksterne kroner der bliver 

bugt. Det overrasker mig – det overrasker mig at den rejse ikke er startet før.    

 

Rasmus: Så er der et nyt begreb, som er blevet introduceret her. Som jeg ikke rigtigt tidligere 

havde hørt om før - barter. Barter, det havde jeg hørt om, men jeg var ikke rigtig skarp på det. 

Det er jeg blevet efter at jeg er kommet herind og det er bare super. 

 

Stig: Bytteøkonomi, som også omtalt – bytteøkonomi. 

 

Rasmus: Bytteøkonomi er også interessant. Jeg havde ikke indtrykket af at omfanget var så 

relativt stort faktisk.  
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Det økonomiafdelingen har haft fokus på er, at få sløjfet barter, da de ikke er gennemsigtige. 

(Min: 20:29-21:32) 

 

Stig: Det kommer til og en skønne dag skal de være helt væk. På et eller andet tidspunkt om to tre 

år, så bør der være en indkøbsfunktion her, der sidder og overvåger de 1,7 milliarder. Det gå ikke 

at indkøbsfunktionen tæller 100 mand, det skal den aldrig gøre i øvrigt, men at den har denne 

organisationssnak vi fik lidt i dag. Der er et link ned, så man godt ved hvad der bliver brugt, 

hvordan ser investeringsplanerne ud, hvordan ser budgetterne ud, hvilke leverandører bliver 

udfaset og hvilke vokser op og så videre. Det bliver ikke sådan nogen barter, fordi vi bliver nødt 

til at styre nogle af de her kreative journalisters adfærd. Det vi sidder og snakker om med 

manglende økonomistyring og en relativ umoden indkøbsorganisation, tror jeg også udfaldet af 

der er noget kapacitet og autonomi i den måde hvorpå de udfolder sig. Der er noget kultur, det er 

det. 

 

Det er der, så har der været en chefredaktør, der har været den øverste ansvarlige. Det er hans 

eller hendes beslutninger der er afgørende for, hvordan virksomheden kommer til at agere og 

ikke en centralstyringsenhed, hvad det end måtte være (Min: 21:33-22:02) 

 

Rasmus: Det er jo sjovt, det er jo et kuriosum.    

 

Stig: Var det teksten – har du flere spørgsmål?        

 

Det sidste jeg sidder med er i forhold til begrebet tillid, og skabelse af tillid. Rasmus, du har 

tidligere været inde på det, at der har været en god dialog og at det er et nøglebegreb i 

konsulentbranchen. I forhold til tillid, har der så været den fornødne tillid som du gerne ville 

have det? Har det været tilfredsstillende nok ud fra begrebet tillid?(Min: 22:03-27:36) 

 

Rasmus: Man kan sige, at det havde været godt, det der peger på mig selv, hvis jeg havde formået 

i højere grad fra starten af at gøre det til et Berlingske projekt og ikke et Valcon projekt. Det har 

du sikkert hørt fra nogen i projektet, at det er et Valcon projekt. Det er ikke et Valcon projekt, det 
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Den 08. juni 2009 

er et Berlingske projekt. Der er en udfordring i det, og der peger jeg på mig selv fordi - det har 

jeg helt sikkert en stor aktie i. Det kan også være noget omkring rammesætningen, hvem skal 

løfte hvor meget og sådan nogle ting – der er mange årsager til det. Men det kunne faktisk have 

øget tilliden yderligere, så man havde mere hands-on nede i sporet for hele projektgruppens 

vedkommende. Og nu tænker jeg ikke kun på Berlingske folk. Det har ikke været præmisserne i 

projektet her, men det er sådan noget der kan forøge samarbejdet. Og hvis man kan komme 

tættere på hinanden, hvis man kan lave en opdækning, hvor man typisk måske har to Valcon folk 

og én Berlingske folk der arbejder sammen, tæt, tæt, tæt. Så får man oftere et tættere 

tillidsforhold, en tættere tillid, også fordi man arbejder tætte sammen om det samme. Det har ikke 

været præmissen, men det kunne have gjort noget yderligere.    

  

Stig: Men præmissen var egentlig meget, at vi skulle ind og være selvgående, som Mikkels 

medarbejdere. Og derfor har vi ikke gået, bevist ikke gået for at gøre det meget til – vi har ikke 

arbejdet meget i den dimension, for vi havde en forankring i Mikkel og så gik vi ind og leverede. 

I og med at Mikkel så stopper, så ændrer det lige pludselig setup’et, hvor vi så når at korrigere 

der. Det tror jeg er en af grundene til, at vi gjorde den fejl. Det havde ikke været en fejl, hvis 

Mikkel stadig havde været her, for så havde tilliden været mere jævn over linjen. Men der kom 

lige et knæk der. Og jeg er stadig i tvivl om, om den tillid og link vi havde ind mod Mikkel, om 

den reelt er oprettet i forhold til Sune. Det er jeg ikke sikker på, og det er ingens skyld eller 

Rasmus, jeg eller Valcon i øvrigt. Det er simpelt bare - at der én der har siddet og handlet, og han 

har overvejet at købe hos den og den, og fandt så ud af det var så her han gik med det. Og vi 

havde en klar forståelse af, hvordan gør vi og hvordan gør vi ikke – den er jo væk. Jeg ved ikke, 

om du har set den kontrakt som var indgået, men der står egentlig som et punkt, på sådan en type 

af aftale, at tillid er alt afgørende. Det står helt eksplicit nævnt. Vi kan lave mange rammer og 

regler, men tillid er vigtigt – at vi giver hinanden hånden og siger hvad er fair og hvad er ikke 

fair. Og derfor er det en udfordring når forandringspersonen forsvinder, sådan inden vi sådan 

nærmest kommer i gang. Og hvordan fik vi så korrigeret for det. Der fik vi lavet et stærk link ind 

mod Bjarne og det var godt. Der fik vi dig ombord og Sune ombord. Jeg tror at vi fik 

kompenseret noget for det, men tilliden – og Jan ombord. Tillidsmæssigt ville det have været en 
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anden situation. Altså – det ville have været mere rigtigt. Rigtigt tillidsmæssigt, som er et 

kardinalpunkt. 

 

Rasmus: Og en kontinuitet omkring vores forankring, som ikke fik fart. Jeg tror nu ikke, at det 

kommer til at lide under det på nogen måde.   

 

Stig: Næ, men på spørgsmålet om tilliden havde været som forventet, så er jo svaret nej - for der 

var den ændring. Der er vi delvist i mål, og så er vi voldsomt redet af Bjarne og hans person. Der 

er han jo fair og der har vi en god relation.    

 

Rasmus: Al samhandel bygger på tillid. Der skal tillid til, at den som leverer varen også gør det – 

kan man sige. Og at den der leverer, også ved at der er en modydelse. Det føler vi egentlig, at det 

har der været fra starten af. Den basale tillid omkring det.  

 

Stig: Den har været til stede og holdt i gennem hele projektet. 

 

Rasmus: Det er også fordi forankringen ind mod Bjarne har været der, som ligesom har stået over 

midten. Jeg vil sige, at hvis Mikkel og Bjarne havde forladt  det, så ved jeg ikke – så havde vi 

nok haft en udfordring. Så var forankringspunktet jo ligesom væk. 

 

Så havde I heller ikke haft en rent ledelsesmæssig forankring ind i organisationen?(Min: 27:37-

27:47) 

 

Rasmus: Præcis. 

 

Stig: Jeg bliver nødt til at stikke af nu. Tak for denne gang- jeg håber det er ok. 

 

Lige en sidste ting. Er det muligt at se kontrakten? (Min: 27:48-27:56) 

 

Stig: Jo – det rigtige procesmæssigt, er det ikke at du får den af Bjarne? 
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Det gør jeg – jeg kontakter ham (Min: 27:57-28:16) 

  

Stig: Der er ikke noget hemmeligt i den. Det er der virkelig ikke. Og sig til ham, at du bare kan få 

den af os. 

 

Observationer: 

Starter mødet foregår under meget uformelle forhold i kantinen på Berlingske under undtagelse af 

dagens frokost.  

Der en let og åben, men dog stadig seriøs stemning under interviewet.    
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Bilag 6 
Referat af (semi-struktureret) interview af: 

Controller fra Berlingske 
Den 30. september 2009 

• Interviewet blev foretaget på Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, den 

30.september 2009, kl. 14.00 – 14.30.  

• Interviewet varede ca. 30 minutter og blev optaget.  

• Referatet er en gengivelse af optagelserne, dog frasorteret fyldord. Controlleren omtaler 

forskellige forretningsrelationer og Berlingske medarbejdere der anonymiseret, og derfor 

kun angivet som (… X, red.).  

• Interviewet blev initieret med en kort gennemgang af formålet med interviewet.  

 

Interviewguide: 

Introduktion til interviewet 

• Kort introduktion til emnet og opgaven, samt formålet med interviewet. 

• Kort om interviewets forløb (ca. 30 times varighed) 

• Tænd for optager - Snak højt og tydeligt 

 

Forventninger og status på projektet: 

• Hvordan syntes du, at projektet har forløbet fra første færd og til i dag?  

• Stemmer dine forventninger overens med resultatet af projektet?  

 

Tillid og værdi i projektet: 

• Kunne Berlingske have gjort noget anderledes for at så skabt en bedre tillid? 

o Hvordan har du påvirket relationen til Valcon? 

o Har du tillid til konsulenterne? 

• I hvor stor grad har du samarbejdet direkte med konsulenterne? 

• Hvordan har du opfattet min rolle i projektet? 

o Hvordan opfatter du (set udefra) mine relationer til projektet? 

o I forhold til Valcon? 

o I forhold til Berlingske?  

• Kunne Berlingske have gjort noget for at gøre projektet bedre?  

o På hvilken måde og hvordan? 

o Hvordan ville det have fået betydning for resultatet af projektet? 
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• Har projektets resultat været tilfredsstillende i forhold til ressourceindsatsen for 

Berlingske?  

 

Tak for din deltagelse 

• Har du yderligere kommentarer til projektet? 
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Referat 

Valcon projektet. Der er flere spørgsmål og det første er helt overordnet. Hvordan syntes du at 

forløbet er gået, fra første dag og til i dag, nu hvor projektet er afsluttet? (Min: 0-2:55) 

De har jo sendt en evaluering ud, de her kære Valcon folk, og jeg vil egentlige sige det samme til 

dig, som jeg har skrevet i den evaluering. Selvfølgelig er der også fejl i vores hus, det er jeg med 

på. Fejl – altså ting vi kunne gøre bedre, men jeg syntes - det største pokerspil der har været ved 

at evaluere dette projekt er forundersøgelsen, hele de indledende øvelser, de blev ikke gennemført 

godt nok. Og efter min bedste overbevisning heller ikke som de havde lovet Valcon. Det jeg 

mener, er at hele projektet kommer dårligt fra start. Hvis jeg skal give eksempler på det, så er det 

at. Vi har et indledende møde, hvor Mikkel også er med aller-allerførst, oppe i et rimeligt stort 

møde, hvor der sidder mange personer. Der syntes jeg ikke, at er der overhovedet er ikke skyld 

nok, de kan det hele og de har alle mulige mange ideer og alt muligt. Det er fint. Så går vi sådan 

set i gang med projektet og så sker det, at de fortæller på det første møde, det første møde hvor vi 

går i gang, i drift mode, at de vil gå igennem nogle udvalgte leverandører. Og så vil de, på 

baggrund af de input de får og dels på baggrund af den liste, men også fra os, tage fat i de aktører 

der er her i huset og få verificeret det her baseline snak. Det var noget de ville stå for. Og sådan er 

det jo aldrig endt, fordi det er blevet funderet på en sådan måde, så vi ved hvem parterne omkring 

alle de her aftaler. Det har nemlig aldrig været tanken at det var os der skulle ind og validere 

baseline, det var noget de skulle komme ud med. Fordi det var et springende punkt for dem i 

relation til deres afregning. Ved det at, de havde en finder med i spillet på, hvordan baseline 

skulle fastlægges. Og hvilke leverandører der skulle tages fat i, de skulle også ligge fast, så man 

ligesom bestemte sig for - hvis man ikke vidste, så tog de fat i en snak med aktøren her i huset. 

Og så var opgaven for os egentlig bare at holde snor i, at de ting der nu var aftalt kom på plads. 

De kom aldring tilbage med noget baseline udspil andet end det jeg lige pludselig blev bedt om at 

lave lyn hurtigt, og kigge på sådanne og sådanne og det kunne også være det og det og det, og der 

var også den her leverandør og så videre. Det ikke sådanne som det var aftalt til at starte med. 

 

Det vil sige, at du var med i det indledende møde med Valcon? (Min: 2:55-3:01) 

Jeg var med i det indledende med at få fastsæt baseline.  
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Altså baseline modellen? (Min: 3:02-3:10) 

Ja – og det var ikke mening fra starten. Og det var ikke det jeg kommitterede mig til.  

 

Det vil altså sige, at selve projektstrukturen ændrer sig faktisk, fra de indledende møder til 

projektet faktiske går i gang der? (Min: 3:11-4:08) 

Fordi igennem hele projektperioden var der usikkerhed om, hvilke leverandører skal vi kigge på, 

er den leverandør med eller er ude og den leverandør er den med eller ude. Den liste blev 

revideret hele tiden. Tanken var jo, at vi – man startede med at sige, at det er det her vi kigger på, 

vi vælger de her leverandører og så tager vi fat. Det kom aldring til at spille. Det var hele tiden en 

proces med at finde ud af hvilke leverandører skal vi have fat i og hvem er aktørerne i huset, og 

hvem tager beslutninger om tingene og så videre og så videre. Det var aldrig sådan, at der var 

nogle helt klare dokumenter eller ting man kunne tage stilling til. Nu kigger på denne her 

leverandør, den ligger med det her budget og de her personer er ansvarlige for det, vi kigger på 

det og det.    

 

Men skyldes det ikke i lige så høj grad Berlingske selv? (Min: 4:09-5:08) 

Det er jeg heller ikke afvisende overfor, at det skyldes lige så meget os selv. Men det skyldes og 

så det, at man aldrig rigtig kom i gang og blev enige med aktøren i huset om, at den her 

leverandør kigges der på. Og det var deres opgave at ligesom skabe det commitment. Det har vi 

ligesom været nød til efterfølgende og det har så ikke lykkedes i alle tilfælde. Der er ingen tvivl 

om, at det er den del af projektet, hvor vi ikke har været gode nok. Det var bare ikke sådanne at 

det var blevet lagt op. Fordi vi ikke lagde ressourcerne der, fordi tanken var at det skulle de 

komme med. Altså dybest set komme med et dokument, som vi kunne validere og følge op på 

efterfølgende. Det kom aldring det dokument.       

 

Det kommer vel her til slut, hvor du har været inde over eller hvordan ser du det. Der kommer jo 

en baseline, hvor du har været inde over og validere? (Min: 5:09-6:13) 

Jo – men der er jo end sådan, at der er nogen der ikke rigtigt ved. De her aftaler – de linjer der er 

kommet frem, de cases der er blevet forhandlet frem, de er blevet masseret ind i budgetterne. De 

besparelser der lå i det, er blevet masseret ind i budgetterne. Jeg syntes at der er kommet meget 
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godt ud af projektet, men jeg syntes at den del Valcon skulle have med at gøre, den har de 

simpelthen ikke løftet. Det syntes jeg. Og det er sikkert fordi vi ikke har været gode nok her i 

vores hus, det er der ingen tvivl om, men der skete noget lige pludselig i forløbet, hvor det her 

med at fastsætte baseline, det ville de komme med et udspil til og det kom aldring, og så gik de i 

gang med projektet før end vi egentlig fik det afklaret. Fordi den her baseline – jeg tror at de fik 

fokus på at projektet var lidt mindre end de havde regnet med i virkeligheden. 

 

Opfatter du det således, at hvis det oplæg de har fået fra Berlingske ikke matcher det de 

umiddelbart oplever efter kort indsigt i systemerne og Berlingske, så foretages der ændringer? 

(Min: 6:14-6:44) 

Det er sådan at jeg oplever det. Fordi de tal jeg har drøftet med vores interessenter ikke har været 

det samme – det samme udgangspunkt som Valcon har haft, når de har haft snakken med de 

interessenter.   

 

Det må du lige forklare, hvorfor det, hvorfor er det ikke de samme? (Min: 6:45-7:23) 

Når jeg har været ude og snakke med dem, som har haft – gjort brug af Valcons assistance, så har 

vores interessent ikke forstået hvad tallene var. Altså hvilke beløb der blev talt om. Det er lige 

som om, at det Valcon har line’t op og sagt, at vi har forhandlet ny timepris til sådan og sådan, 

det giver 400.000 kroner. Det har den pågældende interessent hos os ikke været klar over. ”Nå – 

var det det vi aftale – nå, på den måde”. Altså – det var sådanne.       

 

Vil det sige at forankringen ikke har været tilstrækkelig eller sikret godt nok, i forbindelse med 

arbejdet med den enkelte interessent. Er det det du siger? (Min: 7:24-7:47) 

Ja – det er det jeg siger. Det er selvfølgeligt ligt generelt, men det er det jeg siger. Det er lige som 

om, at der ikke er den forståelse i vores organisation efter at de har haft Valcon inde over. 

 

Hvad kunne Berlingske have gjort for at gøre det bedre?(Min: 7:48-8:49) 

Det kunne vi sandsynligvis godt, hvis vi havde vidst at problemstillingen var sådan. Vi kunne 

sikker godt have gået med til de møder hele tiden, og have brugt ressourcerne på det. Forklaret, at 

det betyder sådan, at når nu I har fået en ny timepris og så betyder det sådan, at når du handle 
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med denne her leverandør næste gang, så skal du huske at få den nye time pris. Du har den 

besparelse i dit budget. Det kommer som en overraskelse for folk efterfølgende. Jeg kunne godt 

have gået med til alle de her møder. Det var meningen at de skulle komme med alle ressourcerne 

og vi skulle bare følge op på det de kom frem til. Og så kan jeg ikke forstå, at man ikke på mere 

præcis vis har aftalt med vores interessent, at hvad er det egentligt at vi er kommet frem til. Det er 

sådan at jeg har det. 

 

Hvis jeg nu bringer et ord som tillid i betragtningen, hvad tænker du om det i forhold til Valcon 

og Berlingske? Er der tillid, har der været tillid, tilstrækkelig med tillid? (Min: 8:50-9:39) 

Der har ikke været der, den har været. Det eneste jeg vil sige om projektet er at forundersøgelsen 

eller foranalysen, den har været for dårlig. Og den er blevet forceret, og den havde ikke det 

udfald som var aftalt, som jeg opfatter aftalen til at starte med. Og det er der at det er gået galt i 

virkeligheden. Og så har der måske været for mange Valcon folk inde over. Der har været tre 

grupper her og arbejde. 

 

To grupper – var det ikke? (Min: 9:40-10:09) 

Når – der var en gruppe som Kim har været i, Camilla og så Lars-Peter, som har kørt nogen lunde 

sideløbende. Det er sikkert rigtigt at vi er blevet taget lidt på sengen af, at vi ikke har været gode 

nok til at holde den i ørerne i virkeligheden. Det er jo sikkert rigtigt, det er der ingen tvivl om. 

Det var jo Mikkels opgave og han er der så ikke, så burde vi selvfølgelig have gået ind og dækket 

ind og nu er han så ikke her, så skulle vi have gjort noget andet i stedet for. På den måde er der 

selvfølgelig også fejl fra vores side. Der er helt klart ting vi kunne have gjort bedre. Det er jeg 

ikke i tvivl om. Det er der - det er helt sikkert. Næste gang, hvis de kommer sådanne et projekt 

igen, så skal de aftaler der er omkring foranalysen, dem skal vi holde dem mere op på. Så det er 

helt klart hvad der skal foretages fremadrettet. Det syntes jeg helt sikkert. Det er i hvert tilfælde 

det jeg oplever. Og jeg har svært ved at forstå det her med, at der er modstand i vores 

organisation mod at gå ind og forhandle nogle besparelser hjem. Det er lidt det Valcon siger, at vi 

ikke er interesseret i at få de her besparelser. Det syntes jeg ikke er så enkelt.    
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Controller fra Berlingske 
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Hvor mange af møderne med interessenterne og Valcon har du været med til? (Min: 10:10- 

11:36) 

Jeg har ikke været til nogen møder, hvor der ikke kun var projektgruppen. Jeg har lavet 

opfølgningen på, at når nu Valcon siger at der har været den her besparelse, så har jeg haft en 

samtale med den pågældende interessent hos os eller mailet eller kontaktet. Så er vi blevet enige 

om, at det er det, der er.  

 

Vil det sige, at du ikke har været med i selve forhandlingerne, men kun på den opfølgende del for 

at sikre at det Valcon har meldt ind, det også er det, der er forstået i organisationen? (Min: 

11:37-12:40) 

 Ja – og sørge for, at de ting bliver meldt ind som vores organisation var enige om, og så det der 

er blevet lagt ind som budget reduktiver. Men jeg har ikke været med til møderne. Jeg er blevet 

inviteret, men jeg har afvist dem alle sammen. Det er fordi, at det ikke har været min rolle. Men 

derfor er det fint nok at jeg blev inviteret, jeg tror endda at jeg selv havde bedt om at blive 

inviteret, for så kunne man altid sige ja til det - men det har jeg ikke gjort. Det kunne godt have 

været efterfølgende at jeg skulle have gået noget mere ind i, men det var ikke rollen. Jeg har ikke 

været skarp nok på at finde ud af, at hvad har rollen egentligt har været her i virkeligheden. Det er 

nok en fejl fra vores side, at vi kunne have tænkt noget mere over det.  

 

Det er fint, da det også er noget jeg har spurgt de andre i projektet om. I forhold til min rolle i 

projektet, hvordan har du opfattet den? (Min: 12:41-13:58) 

Det ved jeg ikke tilstrækkeligt om. Jeg har opfattet dig om en ressource person, og du har haft 

dine opgaver på nogen af områderne, men jeg kan ikke helt i detaljer redegøre for, hvad du 

præcist hvor du har spillet med – det kan jeg ikke. Nej – det kan jeg ikke. Jeg kan godt se hvad du 

har lavet, det er ikke det, men jeg kan ikke lige præcist sige her kan man se dit aftryk – det kan 

jeg ikke pege på. Der er helt sikkert nogen, men jeg har ikke – det kan jeg ikke sige. 

    

Hvad med i forhold til relationerne til jer i Berlingskes del af projektet? (Min: 13:59-16:25) 

Der syntes jeg, at det har været super. Som jeg ser det, er det helt afgørende, at der er sådan en 

person, der har været om drejningspunktet omkring styregruppen og få de ting på plads. Du 
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sidder tættere på de ting i relation til Bjarne end jeg for eksempel gør. Så der syntes jeg at det har 

været afgørende for projektet. I virkeligheden havde vi manglet noget, hvis den rolle du havde 

opfyldt ikke havde været der – det er der ingen tvivl om. Sådan ser jeg det – men jeg har ikke 

personligt haft fokus på, hvad det lige præcis er du at har bidraget med. Omvendt kan jeg sige, at 

hvis du ikke havde været der, så havde den funktion manglet, for så skulle en anden have gjort 

det. På den måde syntes jeg, at det har været godt at du har været der som omdrejningspunkt 

omkring projektet – det er der ingen tvivl om, det er helt klart. Det man måske skulle havde gjort, 

det var at vi måske skulle have sagt – vi skule havde taget en regulær projektperson herfra, der 

var fuldtids herfra, som var med i hele projektet, i stedet for at have det det op. Det er måske 

åndssvagt at sige, så er der en her som bruger 10 % af tiden på af følge op på delelementer af 

projektet, for eksempel det med kommunen. Hvor det måske ville have været smartere at sige, at 

vi har en her som går med i det hele og er med i alt - og så sørger for at få tingene forankret. Det 

kunne også have været en mulighed, så vi i virkeligheden – jeg har brugt noget tid, Sune, du har 

brugt noget tid, ingen har bruget det fuldtids, da vi også har haft tusinde andre opgaver indover. 

Nogen troede måske, når men så det tager de sig af, og det tager de sig af. Hvor vi i virkeligheden 

måske skulle have samlet ressourcerne og sagt det er den person, du, der deltager, og så er det de 

– og så afrapporterer du bare til økonomifunktionen at de ting er vi blevet enige om i gruppen, få 

det ind i budgettet. I stedet for de forskellige dobbelte roller kørende – det kunne godt være, at 

det havde været en fordel.  

 

 Så Berlingskes organisation matchede den organisation Valcon stillede med? (Min: 16:26-

16:46) 

Ja – og så alle informationer omkring projektet lå hos en person. Så den rollefordeling havde 

været skarpere. Det kunne have været en ide – måske.    

     

 Som jeg opfattede det, så var det den rolle Sune til dels fik tildelt? (Min: 16:47-18:12) 

 Ja, det er rigtigt. Sune fik faktisk Mikkels rolle – det gjorde han. Og det har han også gjort i en 

hvis udstrækning, men man har ikke fået det fulde commitment fra vores side. Men når det så er 

sagt, så har det været et super projekt. Altså – det har sat fokus på, vi har muligheder for virkelig 

at arbejde med indkøb og konsolidere det. Det som jeg opfatter, er at Valcon ikke har bidraget 
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med noget på den måde. Hvis vi selv havde de ressourcer, kunne vi godt selv løfte opgaven - 

ikke. Der har jo ikke været voldsomme hårde forhandlinger. Det var været et spørgsmål om at 

snakke med de pågældende og efter 10 minutter, så har man fået en ny aftale. Det kunne give stof 

til eftertanke. Og det ved jeg ikke, om det også er det vi snart skal tale om ude hos Valcon, her 

om to uger. Altså, om det er det, det går ud på, hvor vi får dem til at være indkøbere hos os? – det 

ved jeg ikke.  

 

Det har jeg ingen anelse om. Vi har tidligere tal om, at det var opfølgning, evaluering af hvordan 

vi mener projektet er gået og givet noget mersalg for... (Min: 18:13-21:24) 

Og der vil jeg så sige det her med, at jeg syntes at vi skulle have været mere præcise i vores 

indledende fase og det er også det jeg har skrevet i min evaluering. Og der vil jeg ikke kritisere 

dem, på samme måde som jeg har nu her, fordi så dårligt syntes jeg heller ikke at det har været. 

Det har været fint nok. Og nogle af fejlene ligger hos os, det er der ingen tvivl om. Men der kan 

man så sige – bør de så ikke, som de professionelle, bringe det op og sige, at vi faktisk syntes at 

det er et problem det her. Vi syntes, det her og det her, og det her har brug for at blive gjort 

skarpere. Det kunne de jo godt gå ind og sige, at det her syntes vi ikke fungerer. Og 

styregruppemøder har måske vært lidt slappe, der har ikke rigtig været noget omkring det – vel. 

Når Bjarne har været med til styregruppemøderne, så har de sådan det bare sagt, nå det men 

klarer vi, target er hjemme og så videre og så videre. De har ikke rigtigt gået til biddet på 

styregruppemøderne - det syntes jeg ikke at de har. Og det burde netop være i det forum, hvor 

man skulle diskutere de ting. Så vin vurdering af det er, at man egentlig nød til at have en mere 

klar aftale om, hvordan de indledende øvelser - Nu var projektet skruer sådan sammen, at de 

skulle lave en foranalyse. Efter foranalysen skulle vi så mødes og tage stilling til hvad så – det 

kom aldring til at ske. Det gled direkte over i proces, uden at vi havde et statusmøde, hvor vi 

sagde, ok - nu har I bruget 14 dage eller hvor lang tid de nu skulle brug på at lave foranalysen. Nu 

sætter vi os ned og hvad så? Der kan jeg simpelthen ikke blive klog på om, det er noget de har 

talt med Mikkel om, at det ikke var så afgørende at foranalyse kørte hjem. Og så skulle bare gå i 

gang med det samme. Vi havde aldrig det her møde hvor vi ligesom sagde, nu er foranalysen slut 

– det var det eneste vi havde committed os til. Hvis vi stoppede efter foranalysen, så kostede det 

os 200.000, som jeg husker det. Og derefter no-cure-no-pay forretningen. Der savnede jeg bare, 
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at de fremlagde resultatet af foranalysen. Sådan som jeg havde forstået foranalysen, så skulle de 

gennemgå og de var her med en holdopstilling, hvor de kunne spørge gud og hver mand om alt 

muligt. Så de fik screenet alt det de ville arbejde med. Og så skulle de komme med et oplægt, at 

nu var foranalysen afsluttet. Vi kan se de og de her ting, hvad siger I? Det kom aldring - det har 

jeg i hvert tilfælde aldrig været med til.  

 

Jeg kan erindre at der kom noget fra dem, hvor de havde inddelt leverandører og… (Min: 21:25-

21:35 ) 

De var jo gået i gang med næste proces, før de havde fået et go.       

 

Jeg deltog ikke på det første styregruppemøde. Jeg fik først adgang ved det efterfølgende møde 

og efter at indkøbschefen var ude af projektet, men jeg mener da at beslutningen blev taget der? 

(Min: 21:36- 22:22) 

Tja – men, altså der er ingen tvivl om, at vi har – vi kunne godt have gjort det bedre, og 

undervurderede nok lidt det, de kom med i den foranalyse og at de ville gå skarpere på 

vækstregnskabet, det har jeg i hvert tilfælde nok lidt undervurderet. Det kan jeg se nu 

efterfølgende. Den del af del har ikke været godt nok.  

 

Du mener, at grundelementer for projektet ikke har været tilstrækkeligt funderet? (Min: 22:23-

22:46) 

Ja – det syntes jeg i hvert tilfælde ikke at det har.    

 

Har du nogen andre kommentarer til projektet her på falderebet? (Min: 22:47-22:56) 

Jeg syntes at det er en god ide, at lave sådan nogle projekter – det er det, men igen.  

 

Et relevant spørgsmål altid at stille er, om man med de samme ressourcer kunne have fået noget 

andet ud af de. Kunne Berlingske have fået noget andet, mere ud af de ressourcer eller gøre det 

på en anden måde? (Min: 22:57-24:03) 

Der tror jeg bare fremadrettet, at vi skulle gøre det – det kunne godt være at giver mening at have 

et sådan team inde igen, at de skal de have opgave fra a til z – altså. Og vi skulle måske udpege 
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de områder og leverandører vi gerne ville havde at de kigger på. Så de kigger præcist på 

forholdende i det Berlingske hus. Og aftale at, nu kigger indkøbsfunktionen på det her - og det 

der kommer ud af det, det ser vi sammen på hvad der skal ske med - det kunne man dog. For 

eksempel når der skal laves ny aftale med (virksomhed x, red.), så kunne man godt have dem til at 

gøre det i virkeligheden.    

 

Det kunne vel også blot være en hjælp, hvis de har ekspertise indenfor det område? (Min: 24:04-

25:15) 

Tja – ja. Jeg kan sagtens kigge på mig selv. Jeg kunne sagtens have gjort det bedre i det her 

projekt, det er der ingen tvivl om. Men det opdager jeg nok for sent, fordi jeg hele tiden venter på 

at, hvornår er vi færdige med foranalysen og hvornår har vi de her baselines på plads. Og så lige 

pludselige så kører det bare. Jeg kom også med i styregruppen, og man kunne altid bare have råbt 

op, når noget ikke fungerede, og det har jeg så bare ikke gjort tids nok – i relation til det her. Ikke 

at det ændrede noget. Men efterfølgende, så skulle man have gjort – så man ligesom sagde hov. 

Det er der ingen tvivl om at, det skulle man nok have gjort. Men også i relation til det jeg havde 

committed mig til i projektet af tid. Der gik jo rigtig meget tid med at lave baseline, som ikke var 

en del af den tid jeg skulle ligge i projektet. 

 

 Hvor meget tid var det du skulle bidrage med? (Min: 25:16-29:40) 

10-15% - og den har altså været skævt fordelt, idet den lå i de indledende faser med at finde 

leverandører og få tallene fundet frem på den rigtige måde og få baseline verificeret i et eller 

andet omfang. Det er det jeg har brugt mest tid på. Og så efterfølgende snakket med vores 

interessenter at, nu har I jo fat Valcon inde over og sådan og sådan - og så få det masseret ind. 

Men på den måde minder dette projekt om mange andre konsulentprojekter, der er sådan et 

salgsspor de kører i, hvor de kan alt muligt og det hele og så videre. Og så er der det sådanne 

praktiske, som bruger ofte oplever – jeg ved ikke om det Berlingske hus er specielt kompliceret at 

komme i – godt være at det er det. Jeg er sådan lidt modstander af sådan en flok, der kommer og 

tror de kan. Men – det skulle vi nok have gjort bedre i den fase. Det var også det, der var tanken 

jo. Prøv at høre, foranalysen sider det her, vi har de her leverandører vi gerne vil gå med, hvem er 

det vi skal tale med, det er sådan, sådan og sådan. Og så skulle man have været mere skarp, ik. 
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Det hele flød ud. Det var svært at sige at hvornår er vi færdige med den ene fase, før end man gik 

i gang med den næste fase. Og hvad var det for nogle tal vi snakkede om. Fordi tanken var også, 

at man skulle være sikker på, hvad det var for nogle tal man rent faktisk snakkede om, når man 

sad med vores interessenter. Valideringen af leverandørerne ligger hos økonomifunktionen, det 

skulle vi have gået noget skarpere ind i, hvis vi havde vist det. Fordi – vi er aldring blevet 

præsenteret for noget. Altså, nu har vi haft den her snak – Valcon folkene og os, hvor vi er blevet 

enige om, at denne her leverandør vil vi gerne kigge på. Vi ser det her potentiale – sig ja eller nej 

til det, sådanne har det jo aldring været. Det var sådan at jeg havde fornemmelsen af, at det skulle 

have været. Den indledende øvelse, hvor man siger at det har man været i gennem og vi er blevet 

enige om, det er det vi vil gå efter. Vi har afdækket det og er sådan her. Så kigger vi på det. Det 

der er med i budgettet er også fuldstændig uklart, når man tager fat i de her leverandører. Det er 

jo ikke sådanne at man kan sige, at det her er med i budgettet. Når jeg for eksempel taler med 

(Berlingske Direktør x, red.) omkring nogle af de her timepriser, på de leverandører de har fået 

forhandlet ned. Ja – det er rigtigt, at der muligvis ligger en pris her, og hvis vi bruger dem igen på 

det niveau vi hidtidig har gjort, så er det sådan her. Men hvis vi holde op med at bruge dem, så 

får vi ikke besparelsen. Altså, det er bare sådan noget floffigt noget hele tiden, ikke. Så skulle de 

ikke havde sagt ja til, at de skulle forhandle med denne her leverandør hvis det er, at vi egentligt 

ikke skal bruge den. Det er det jeg mener, at det er denne her del – den sidste del, Jeg tror at 

Valcon har været nødt til at jage nogle leverandører, da Valcon godt kunne se, at de alle samme 

har været sådan lidt løse i kanten – på det her. At det var været timepriser baseret på et historisk 

forbrug. Der kunne jeg godt have tænkt mig et møde, hvor man simpelthen havde de her 

baselines præsenteret. Og man ligesom diskuterede på plads, at det var dem her man skulle gå 

efter med det og det niveau og vi er enige om sådan og sådan, og det er det Berlingske hus også 

enige i, at det er det der er potentialet. Sådan et opsamlingsmøde, status møde eller kick-off har 

der aldrig været.        

 

Det har der været på overordnet plan været, men der manglede måske tilstrækkeligt på det 

enkelte leverandørniveau. Der har løbende været meldt potentialer ud og ændret i 

leverandørporteføljen. (Min: 29:41-30:11) 

Hvorfor er det ændret løbende, så har man ikke fået fastlagt det godt nok fra starten. 
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Tak for din deltagelse 

 

Observationer: 

Controlleren virkede i starten i forsvarsposition, herunder arme lagt overkors, tilbagelænet med 

benene over kors. Stemningen var ikke helt afslappet i begyndelsen, men ændrede sig det under 

interviewet og blev det til sidst. 
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SJN/TIHA 

Konsulentaftale vedrørende Projekt Indkøbsbesparelser 

 

Dette notat sammenfatter konsulentaftale mellem Valcon og Berlingske Media for Valcons medvirken i 

Projekt Indkøbsbesparelser.  

 

1. Formål og resultatforventninger 

Formålet med projektet er, med baggrund i den aktuelle markedssituation, hurtigst muligt at realisere 

indkøbsbesparelser ved, for udvalgte varekategorier og leverandører, at genforhandle eksisterende 

priser og vilkår.  

 

Baggrunden herfor er, at leverandørmarkedet som følge af den aktuelle finansielle/makroøkonomiske 

krise er presset, samtidig med at mange leverandører oplever faldende omkostninger på eksempelvis 

råmaterialer, energi samt hos underleverandører. Dette skal Berlingske Media nyttiggøre til at sikre sig 

her-og-nu indkøbsbesparelser. Herudover er Berlingske Media Indkøb knap på ressourcer, hvorfor 

Valcon stiller med ressourcer, der arbejder for og i Berlingske Medias Indkøb. 

 

De forventede resultater ved gennemførelse af projektet er:  

 

1. At der realiseres flest mulige indkøbsbesparelser (estimater på størrelsen af disse besparelser 

etableres i foranalysen, se efterfølgende) 

 

2. At besparelserne hjemtages med højest muligt tempo (inden udgangen af 3. kvartal 2009), og at 

størstedelen af besparelserne hentes uden at gennemføre tids- og ressourcekrævende 

sourcingforløb 

 

3. At der skabes et løft og opkvalificering af Berlingske Media Indkøbs organisation, metoder og 

værktøjer, f.eks. vedrørende arbejdsmetoder ifm. foranalysen, gennemførelse af indkøbsanalyser, 

forberedelser og gennemførelse af leverandørforhandlinger og leverandøropfølgning. Omfanget af 

dette løft og opkvalificering afhænger af Berlingske Medias tid/ønsker. Valcon vil søge at tilpasse 

tid/ønsker, men har mulighed for at gennemføre et alternativt omfang i tilfælde af at Berlingske 

Medias tid/ønsker betyder et væsentligt øget tidsforbrug for Valcon. Mobiliseringen af projektet vil 
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kvalificere forløbet for dette løft og opkvalificering. Initialt forventes der at opnås læring i en massiv 

medvirken i foranalysen, og deltagelse i 1-2 leverandørforløb i bølge 1. 

 

2. Fremgangsmåde 

Projektet gennemføres i henhold til nedenstående fremgangsmåde:  

 

<Navn> | <Dato> 10Projekt Indkøbsbesparelser | Berlingske | 2009

Den overordnede fremgangsmåde og tidsplanen for 
de 3 delprojekter

• Styregruppemøder afholdes cirka hver anden uge
• I uge 24 forventes 8-18 mio.kr. i besparelser muliggjort
• I uge 35-39 forventes det fulde potentiale på 38-72 mio.kr. i besparelser muliggjort
• Der opsættes resultatmåling, som kører videre efter projektafslutning

Foranalyse

Leverandørforhandling – Bølge 1

Leverandørforhandling –
Bølge 2

Leverandørforhandling –
Bølge 3

Forberedelse og forhandling
Kontrakt og 

implementering 

Foranalyse Analyse og strategi Aftale Implementering

Fælles

Delprojekt 1: Genforhandling af eksisterende aftaler

Delprojekt 2: Genforhandling af distributionsaftale*

Delprojekt 3: Sourcing af Print og tryk

2 uger 4 uger3 uger 7-11 uger

Uge 16

Projektstart

Uge 18 Uge 28Uge 24Uge 21 Uge 35-39

Projektafslutning

3 uger

*Delprojekt 2 vil blive gennemført i henhold til fremgangsmåden/udvælgelsen til delprojekt 1 og kan til/fravælges i lighed med andre leverandører

 

 

Resultatet af foranalysen er en kortlægning og analyse af Berlingske Medias indkøb opdelt på 

varekategorier og leverandører samt et beslutningsoplæg på, hvilke varekategorier og leverandører, der 

skal gøres til genstand for realisering af hurtige indkøbsbesparelser. Foranalysen forventes at 

indeholde en kort procesbeskrivelse for hvordan indkøbet finder sted på de udvalgte områder, dette for 

at muliggøre den efterfølgende implementering af ændrede konditioner. Foranalysen gennemføres 

sammen med medarbejderne i Berlingske Media Indkøb, og muligvis dialog med få væsentlige brugere 

i Berlingske Media organisationen. 

 

Efter foranalysen gennemføres et styregruppemøde der indeholder en go/no go beslutning. Valcon har i 

den forbindelse mulighed for at opsige nærværende aftale, såfremt Valcon ikke ser mulighed for at 

skabe besparelser der modsvarer den forventede honorering. Berlingske Media kan også vælge at 

opsige aftalen, men er i det tilfælde forpligtet til at betale Valcon standardhonorar jf. angivne betingelser 

om ’opsigelse af konsulentaftalen’ nedenfor. 
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(1) Derefter forberedes og gennemføres bølge 1 leverandørforhandlinger. De realiserede besparelser 

dokumenteres i kontrakttillæg til eksisterende leverandøraftaler, samt implementeres i relevante 

systemer og processer. På baggrund af erfaringer og resultat af bølge 1 besluttes strategi, mål og plan 

for udbredelse til efterfølgende varekategorier/leverandører (bølge 2 og 3).  

 

Definition af fremtidigt forventet køb og besparelser: Fremgangsmåden (hvert leverandørforløb) 

indeholder indledningsvist en mængde sign-off (Q sign-off) med største bruger(e). I slutningen af 

fremgangsmåden gennemføres en besparelses sign-off (∆P sign-off) ligeledes med største bruger(e). 

 

Det påhviler Berlingske Media at opretholde den contract compliance/aftale loyalitet, der danner 

grundlag for besparelserne defineret jf. Q og ∆P sign-off beskrevet ovenfor. 

 

(2) Som en del af bølge 1 eller en eventuel efterfølgende bølge gennemføres der genforhandling af 

distributionsaftalen. I denne sammenhæng kan det blive nødvendigt at gennemføre dialog og mulig 

delaftale med en ny og alternativ leverandør på dette område. 

 

(3) Efter aktiviteterne i bølge 1 igangsættes der et egentligt sourcingforløb på området Print og tryk, der 

i dag har et samlet spend på 121 mio.kr. fordelt på over 200 leverandører. Sourcingforløbet vil 

adressere væsentlige dele af dette spend (størrelsesorden 80 %). 

 

Da realiserede besparelser øjeblikkeligt vil bidrage til forbedring af Berlingske Medias bundlinje, vil der 

gennem hele forløbet blive tilstræbt at arbejde med så højt tempo og så stor parallelitet i projektforløbet 

som muligt.  

 

Valcon har tilbagemeldingspligt som betyder, at Valcon uden ugrundet ophold skal informere Berlingske 

Medias opgavestiller og ansvarlige, såfremt Valcon i projektarbejdet identificerer, at de forventede 

besparelser formodentligt ikke kan realiseres.  

 

Projektet afsluttes, når alle relevante varekategorier/-aftaler er gennemgået og forsøgt genforhandlet, 

hvilket som målsætning skal være gennemført frem til udgangen af 3. kvartal 2009. ”Relevans” 

vurderes ud fra potentiale og realiserbarhed holdt op imod den indsats og omkostning, som realisering 

af indkøbsbesparelserne kræver. Beslutning om, hvilke varekategorier og leverandøraftaler der skal 

genforhandles, træffes af styregruppen.  

 

3. Projektorganisation 

Opgavestiller og ansvarlig for Berlingske Media Indkøb er Mikkel Husby. Opgaveansvarlig for Valcon er 

Stig Jessen, og projektleder er Rasmus Brogaard Hede. 

 

Projektets styregruppe består af Mikkel Husby, Bjarne Munck, Stig Jessen og Rasmus Brogaard Hede.  

 

Projektets arbejdsgruppe består af Camilla Lindegaard, Line Fjeldsted Nissen, Lars Peter Petersen og 

Kim Wochner. Medarbejdere fra Berlingske Media Indkøb og den øvrige Berlingske Media organisation 
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inddrages efter behov. Nødvendigheden af, at stakeholders er tilgængelige i Berlingske Media 

organisationen, understreges, og det er styregruppens ansvar at sikre dette. Som udgangspunkt skal 

Valcons konsulenter arbejde som en del af Berlingske Media Indkøb. Yderligere konsulenter fra Valcon 

kan inddrages efter aftale med opgavestiller.  

 

Valcon er ansvarlig for projektledelsen og leverer metoder, værktøjer og ressourcer gennem hele 

projektforløbet fra foranalyse over forberedelse og gennemførelse af leverandørforhandlinger til 

aftaleindgåelse og implementering af de forbedrede aftalevilkår.  

 

Over for Berlingske Medias leverandører optræder Valcons konsulenter som udgangspunkt som 

ressourcer/ansatte i Berlingske Media Indkøb.  

 

4. Fortrolighed 

Valcon er forpligtiget til at udvise fuld fortrolighed med de data og den viden, der tilvejebringes som led i 

projektet, f.eks. vedrørende forhold i Berlingske Medias forretning og leverandørdata. Valcon kan dog 

godt anvende projektet som reference, og Valcon kan eventuelt udarbejde casebeskrivelse på 

baggrund af projektet, forudsat dette sker efter aftale med Berlingske Media.  

 

Berlingske Media erhverver ejendomsretten til data, tegninger, analyser, dokumenter, programmel og 

lignende, som er udarbejdet specifikt til brug for udførelse af projektet hos Berlingske Media. Endvidere 

erhverver Berlingske Media brugsretten til Valcons faglige materiale i form af træningsmaterialer, 

metoder, værktøjer mv., der anvendes som led i gennemførelsen af opgaven.  

 

5. Honoraraftale 

Valcon honoreres ud fra en "no-cure-no-pay" model, idet en %-andel af de muliggjorte 

indkøbsbesparelser tilfalder Valcon.  

 

Opgørelse af muliggjorte indkøbsbesparelser 

Muliggjorte indkøbsbesparelser opgøres ved indgåelse af ændrede aftaler med leverandørerne og 

beregnes som årseffekten (12 måneders forbrug) af de opnåede besparelser i forhold til aktuelle 

prisaftaler (marts-april 2009).  

 

12 måneders forbrug defineres ved, samme med relevante stakeholders i Berlingske Media (største 

bruger(e)), at definere forventet forbrug (estimeret køb for 12 måneders periode, med udgangspunkt i 

2009 forventninger). Dette defineres med udgangspunkt i: 

• Købsadfærd set over januar til marts 2009 (2009 YTD) 

• Købsadfærd i 2008 

• Budgetter 
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De muliggjorte besparelser forventes primært opnået gennem reducerede priser. Såfremt der i 

forhandlingerne opstår mulighed for at opnå andre former for besparelser, der vel at mærke kan 

omsættes til reelle budgetreguleringer hos Berlingske Media, eksempelvis i form af forbedrede 

betalingsbetingelser eller forbedrede/gratis serviceydelser, kan disse besparelser kvantificeres og 

medregnes på lige fod med lavere indkøbspriser ud fra en TCO-beregning (Total Cost of Ownership). 

 

Aftaleindgåelse er det tidligste af følgende to tidspunkter: 1) Ved aftaleunderskrift eller 2) Ved foreløbig 

bekræftet aftale som muliggør afkald i henhold til de nye vilkår (idet endelig underskrift af kontrakttillæg 

eventuelt kan forsinkes af juridiske forhold eller andre spidsfindigheder).  

 

De muliggjorte besparelser registreres løbende, og fem hverdage før månedsafslutning laves en samlet 

opgørelse, der ultimo måneden danner grundlag for Valcons afregning til Berlingske Media.  

 

Incentive baseret afregningsmodel (No-cure-no-pay) 

”No-cure-no-pay” modellen indebærer, at Berlingske Media kun betaler for Valcons konsulentydelser, i 

det omfang projektet fører til indkøbsbesparelser. Dvs., at projektet som minimum er omkostningsfrit for 

Berlingske Media og i sandsynligste/bedste fald fører til meget markante besparelser for Berlingske 

Media.  

 

Som kompensation for den risiko Valcon løber i projektet, har Valcon mulighed for at opnå en 

projektbonus, der modsvarer risikoens størrelse – i praksis ved at Valcons honorar kan variere fra 0 % 

af standard konsulenthonorar til maksimalt 250 %.  

 

Følgende parametre danner grundlag for opgørelse af Valcons honorar:  

 

1. Ultimo hver måned opgøres muliggjorte besparelser, jf. principperne beskrevet ovenfor. 

 

2. Omfanget af Valcons involvering i projektet afstemmes løbende mellem Valcons projektleder og 

Berlingske Media Indkøbs opgavestiller, herunder at Berlingske Media Indkøb efter hver uge 

modtager en oversigt over Valcons anvendte timeforbrug pr. deltagende konsulent. Ultimo hver 

måned udarbejdes en samlet opgørelse af Valcons ressourceforbrug og honorar, jf. honoraraftale 

med Berlingske Media Indkøb (se nedenfor).  

 

3. På baggrund heraf afregner Valcon honorar i det omfang, der akkumuleret i projektforløbet er 

muliggjort besparelser, der modsvarer denne afregning. Valcon opnår (jf. regneeksemplet 

nedenfor) 50% af muliggjorte besparelser og maksimum 250% af standardhonorar opgjort på 

forbrugt tid. 

 

Dvs., hvis muliggjorte besparelser udgør 500 og standardhonoraret 100, så fakturerer Valcon 

Berlingske Media 250 (100*250%). Hvis de muliggjorte besparelser derimod kun udgør 80, så 

fakturerer Valcon Berlingske Media 40 (80*0,5). Og hvis muliggjorte besparelser udgør 1000 og 

standardhonoraret 100, så fakturerer Valcon Berlingske Media 250 (100*250%). 
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I takt med at resultater skabes opdateres beregningen for Valcons honorar ift. samlede besparelse 

og ressourceforbrug, dette sker løbende ultimo hver måned ifm. fakturering.  

 

4. For at imødekomme Berlingske Medias ønske om at minimere projektets negative 

likviditetsvirkning, så fakturerer Valcon først den eventuelle bonusbetaling (betaling af honorar der 

ligger mellem 100 og 250% af standard honorar), i takt med at besparelser realiseres (jf. Q og ∆P 

sign-off). Dette betyder, at Berlingske Medias negative likviditetspåvirkning minimeres, så det alene 

udgøres af Valcons standardhonorar i perioden frem til, at besparelser tilsvarende denne værdi 

realiseres. 

 

Dvs., hvis muliggjorte besparelser udgør 500 og standardhonoraret 100, så fakturerer Valcon 100 

når besparelserne er muliggjort (jf. principperne beskrevet). De resterende 150 (bonusbetaling) 

faktureres først i takt med at der er gået tilstrækkelig tid, således at de beregnede besparelser er 

realiseret (jf. Q og ∆P sign-off). Som udgangspunkt for denne beregning forventes det årlige forbrug 

(jf. Q sign-off) at fordele sig med 1/12 pr. måned. 

 

5. Yderligere for at imødekomme Berlingske Medias ønske om at minimere projektets negative 

likviditetsvirkning, så vil Valcon udskyde den del af fakturering for indsats leveret i 2. halvår 2009 til 

første måned 2010. Den omtalte del af faktureringen er udelukkende den del, der måtte medføre 

negativ likviditetspåvirkning for Berlingske Media. Denne passus sikre Berlingske Media mod 

negativ likviditetsvirkning fra projektet.  

 

I figuren nedenfor er angivet et beregningseksempel baseret på ovenstående no-cure-no-pay 

principper:  

 

Valcon "no-cure-no-pay" konsulentaftale Foranalyse Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3

Sourcing 

print & tryk

Evt. projekt-

afslutning
1404 912,6

Konsulentindsats (Std.honorar) - cirkatal pba. ressourceestimat i projektbeskrivelsen 200            1.500         2.500         3.200         4.200         4.400         

Maksimum Valcon honorar (2,5*std.honorar akkum.) 500            3.750         6.250         8.000         10.500       11.000       

Muliggjorte besparelser (bølge 1) 13.000       

Muliggjorte besparelser (bølge 2) 10.000       

Muliggjorte besparelser (bølge 3) 8.000         

Muliggjorte besparelser (sourcing Print og tryk) 24.000       
Muliggjorte besparelser (akkum.) -             13.000       23.000       31.000       55.000       55.000       

Maksimum Valcon honorar (akkum.) -             3.750         6.250         8.000         10.500       11.000       

Berlingske netto gevinst (akkum.) -             9.250         16.750       23.000       44.500       44.000       

Beregningsparametre for Valcon honorar %-andel Forudsætninger

%-andel af muliggjorte besparelser 50% Maksimum = 2,5 x standardhonorar for forbrugt tid

Valcon 'no-cure-no-pay' konsulentaftale

-
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000

Foranalyse Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Sourcing print &

tryk

Evt. projekt-

afslutning

Konsulentindsats

1
0
0
0
 D

K
K

Maksimum Valcon honorar (akkum.)

Berlingske netto gevinst (akkum.)
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Ovenstående beregningseksempler bygger på cirka angivelser af nedenstående ressourceestimater for 

foranalysen og bølge 1 (tid angivet nedenfor, ganget kalendervarighed og ganget med honorarsatser). 

Ressourceestimaterne nedenfor er projektets (foranalysen og bølge 1) maksimale ressourceestimat (jf. 

det angivne princip om at eventuel overskridelse skal godkendes i Styregruppen på forkant). Skulle 

Valcon overskride disse estimater uden foregående accept kan tiden ikke faktureres Berlingske Media. 

 

<Navn> | <Dato> 15Projekt Indkøbsbesparelser | Berlingske | 2009

Ressourceestimat for henholdsvis Berlingske og 
Valcon

Foranalyse Genforhandling af 
eksisterende aftaler

Løbende 
projektledelse 
og styregruppe

Valcon 4-5 dage/uge 10-14 dage/uge 0-2 dage/uge

Berlingske 1-3 dage/uge 0-2 dage/uge 0-1 dage/uge

• 1 dag tilsvarer 8 timer
• Dagsestimaterne vil svinge over perioden og vil blive fulgt op på ugentligt (hvor Berlingske Media modtager oversigt 

med Valcons tidsforbrug jf. aftalen)
• Valcons maksimum tidsforbrug for perioden vil ikke overskride det ovenfor angivne uden forudgående accept af 

Styregruppen, det betyder:
• Foranalyse: 2 uger med indsats 4-7 dage/uge, maks. 14 konsulentdage
• Genforhandling af eksisterende aftaler (bølge 1): 6 uger med indsats 10-16 dage/uge, maks. 96 dage

 

 

Opgørelse af Valcons standardhonorar 

Valcons standardhonorar for deltagelsen i dette projekt udgør for de deltagende konsulenter kr. 

15.000,- pr. konsulentdag (tilsvarende 8 timer) ekskl. moms.  
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Øvrige vilkår og betalingsbetingelser 

Leveringsstedet er hos Berlingske Media Indkøb.  

 

Rejseomkostninger, udlæg samt eventuel sekretariatsassistance faktureres særskilt efter regning (700,- 

kr./time). Kørsel faktureres med 4,50 kr./km. Dette gælder al transport mellem på den ene side 

konsulentfirmaet, medarbejdernes hjemadresser og lignende og på den anden side leveringsstedet.  

Eventuelle rejser, udlæg og ophold i forbindelse med varetagelse af opgaven for Berlingske Media 

Indkøb, f.eks. leverandørbesøg eller andre aktiviteter, betales af Berlingske Media Indkøb i 

overensstemmelse med ovenstående eller de for staten til enhver tid gældende regler. 

 

Faktura fremsendes ved udgangen af hver måned. Vore betalingsbetingelser er netto kontant 45 dage 

fra fakturadato. 

 

Opsigelse af konsulentaftalen 

Hvis Berlingske Media, af årsager der ikke skyldes mangler i Valcons indsats og resultatskabelse, 

vælger at stoppe projektarbejdet, har Valcon ret til at fakturere arbejdsindsatsen til 

standardtimehonorar, jf. denne aftale, uanset om der er opnået resultater i form af indkøbsbesparelser 

eller ej. I det omfang projektet stopper på et tidspunkt, hvor indkøbsbesparelser ”næsten er 

muliggjorte”, og disse med rimelighed direkte kan henføres til projektets gennemførelse, kan Valcon 

optjene og fakturere en eventuel projektbonus efter principperne beskrevet i ”no-cure-no-pay” modellen 

ovenfor.  

 

Ovenstående er også gældende om Berlingske Media, af årsager der ikke skyldes mangler i Valcons 

indsats og resultatskabelse, stopper et leverandørforløb der er blevet accepteret i styregruppen. I dette 

tilfælde kan Valcon fakturere det tidsforbrug der har været ifm. pågældende leverandør. 

 

Valcon og Berlingske Media har en gensidig mulighed for at opsige nærværende aftale, såfremt der 

ikke ses relevante muligheder for at skabe besparelser der modsvarer den forventede honorering (fx 

efter bølge 1). Og dette under hensyntagen til øvrige betingelser i denne aftale. 

 

6. Løbende kvalitetssikring, evaluering og afstemning af forventninger 

Indgåelsen af en aftale af denne karakter bygger i høj grad på tillid og åbenhed mellem parterne. 

Projektets styregruppe har til opgave løbende at overvåge og afstemme projektets målsætning, indhold 

og præmisser samt de gensidige forventninger til samarbejdet.  

 

Hvis nødvendigt er det Berlingske Media Indkøbs opgavestiller og Valcons opgaveansvarlige, der er 

ansvarlige for at foretage nødvendige justeringer i projektets setup og konsulentaftalen, således at 

projektet bedst muligt realiserer Berlingske Media Indkøbs formål med gennemførelse af opgaven.  
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7. Underskrifter 

Dato: 6.4.2009 

 

 Dato:  

For Valcon:   For Berlingske Media: 

 

 

 

 

Finn Jørgensen 

  

Bjarne Munck 

 



Projektevaluering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlingske Media - Projekt Indkøbsbesparelser
Kunde projektlederrapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email Dataindsamlingsstatus

Konsulent kiw@valcon.dk Gennemført

Konsulent lpp@valcon.dk Gennemført

Konsulent ot@valcon.dk Gennemført

Konsulent cl@valcon.dk Gennemført

Valcon projektleder rhj@valcon.dk Gennemført

Sponsor bjmu@berlingske.dk Gennemført

Kunde Projektleder smh@berlingske.dk Ingen

Kunde Projektleder pad@berlingske.dk Gennemført

Kunde Projektleder jho@berlingske.dk Gennemført
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Opfyldelse af opgavens resultatmål
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overholdelse af opgavens tidsplan
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overholdelse af ressourceplan
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering af projektets totaløkonomi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Overordnede resultater



Valcon A/S. Management Consultants. Christianshusvej 187. DK 2970 Hørsholm. Tel. +45  4580 2037. Fax +45  4580 8137. www.valcon.dk

Valcons Uddybelse i forhold til opgavens resultatmål
 

 

 

 

 

 Valcon projektleder 
Adgangen til de store "klumper" blev bremset pga. BM's interne politiske forhold. En meget politisk og

desentral organisation kombineret med en indkøbsafdeling med lille gennemslagskraft og kompetence

besværliggjore muligheden for at komme i indgre. Med afsæt i dette et rigtig godt resultat.

 
 

 

 

 

 

 Konsulent 
BM er en svær / defragmenteret org. at arbejde med

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundens Uddybelse i forhold til opgavens resultatmål
 

 

 

 

 

 Kunde Projektleder 
Den forventede besparelse blev ikke indfriet på trods af et forsigtigt estimet

De indledende undersøgelser skulle have været gennemført bedre.

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valcons Uddybelse i forhold til overholdelse af opgavens tidsplan
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 Konsulent 
Lidt uplanlagt overløb i sidste ende, givet uforudsiglige men værdifulde forhandlingsforløb

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundens Uddybelse i forhold til overholdelse af opgavens tidsplan
 

 

 

 

 

 Kunde Projektleder 
Projektet kørte længere grundet forskellige forhold, der ikke allene skyldes Valcon

De indledende undersøgelser skulle have været gennemført bedre.

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundens Uddybelse i forhold til overholdelse af opgavens ressourceplan
 

 

 

 

 

 Kunde Projektleder 
De indledende undersøgelser skulle have været gennemført bedre.

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundens Uddybelse i forhold til overholdelse af projektets totaløkonomi
 

 

 

 

 

 Kunde Projektleder 
De indledende undersøgelser skulle have været gennemført bedre.

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Overordnede resultater - Kommentarer
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Valcons evt. uddybende kommentarer til opgavebeskrivelsen og aftalte

opgaveændringer
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 Konsulent 
Forudsætninger ændret i forløb og modstand fra organisation gav en udfordringpå potentiale og tilgang

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundens evt. uddybende kommentarer til opgavebeskrivelsen og aftalte

opgaveændringer
 

 

 

 

 

 Kunde Projektleder 
Planlægnings fasen skulle have været bedre
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Opnåede resultater i projektet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valcons arbejdsindsats og leverancer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagligt kompetenceniveau af konsulenter
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samspil mellem konsulenter og kundens organisation
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Overordnet tilfredshed - Kommentarer
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Valcons Uddybelse i forhold til opnåede resultater i projektet
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 Konsulent 
Resultatopnåelsen var afhængig af org. modstand etc.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valcons Uddybelse i forhold til samspillet mellem konsulenter og kundens

organisation
 

 

 

 

 

 Valcon projektleder 
Udskiftning af projektleder fra BM samt en for lille forankring i organisationen gjore det svært.

 
 

 

 

 

 

 Konsulent 
BM organisationen overraskende svagt besat vedr. indkøb. Decentralt stærke kræfter der "vil selv"

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valcons evt. uddybende kommentarer til kommentarer i forhold til leverance og

arbejdsindsats
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 Konsulent 
Ift til samarbejde så virkede det rigtig godt med den brede org og knapt så godt med indkøb

Let udfordring i samspil med kundens org. Modtand og forudsætninger taget i betragning er resultatet

tilfredsstillende. Super velfungerende Valcon team

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundens evt. uddybende kommentarer i forhold til leverance og arbejdsindsats
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 Sponsor 
Projekt-afvigelse og konflikter undervejs blev ikke i tilstrækkelig grad eskalleret
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Projektets formål og betydning var kendt fra starten
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektets fremgangsmåde har understøttet opgavens resultatskabelse
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roller og ansvar var klart defineret og fungerede tilfredstillende
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Kundens Uddybelse i forhold til om Valcon fremgangsmåde har understøttet

opgavens resultatsskabelse
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 Sponsor 
Undervejs var ueninghed om potentiale og baseline, som burde have været undgået eller afstemt undervejs

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundens Uddybelse i forhold til om roller og ansvar var klart defineret og fungerede

tilfredstillende 
 

 

 

 

 

 Kunde Projektleder 
Vi burde ikke have påbegyndt det egentlige projektarbejde før roller og ansvar var fuldt afklaret

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valcons evt. uddybende kommentarer til måden projektet var organiseret på
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 Konsulent 
Selv om projektet var ombrust, synes jeg faktisk at ovenstående blev overholdt
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Information til organisationen i projektforløbet var passende fra Valcons side
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationen i projektorganisationen var passende fra Valcons side
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statusrapporteringen var tilstrækkelig fra Valcons side
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødeaktiviteterne var passende (antal/indhold) fra Valcons side
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Valcon uddybelse i forhold til om Valcons Information til organisationen i

projektforløbet var passende
 

 

 

 

 

 Valcon projektleder 
Ikke nok i indgreb med den brede BM organisation.

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valcons uddybende kommentarer til Valcons kommunikation i projektet
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 Konsulent 
Spørgsmålet til ovenstående er hvor meget af det der faktisk blev "aktivt modtaget og forstået" af BM

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundens uddybende kommentarer til Valcons kommunikation i projektet
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 Sponsor 
Anderledes og bedre kommunikation undervejs kunne muligvis have ført til bedre slutresultat

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valcons uddybende kommentarer til Valcons kommunikation i projektet
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 Konsulent 
Spørgsmålet til ovenstående er hvor meget af det der faktisk blev "aktivt modtaget og forstået" af BM

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundens uddybende kommentarer til Valcons kommunikation i projektet
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 Sponsor 
Anderledes og bedre kommunikation undervejs kunne muligvis have ført til bedre slutresultat
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Valcons projektleder skabte resultater ved at motivere og lede situationsbestemt
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valcons projektleder afdækkede de væsentligste risici og fulgte op på dem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valcons projektleder formåede at kommunikere projektets formål
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valcons projektleder formåede at definere, kommunikere og uddelegere

arbejdsopgaverne
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Valcons projektleder traf beslutninger i rette tid og på rette grundlag
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håndtering af problemer foregik på betryggende vis
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 9 
Noter fra projektevalueringsmøde mellem 

Berlingske og Valcon 
Den 20. oktober 2009 

• Evalueringsmødet blev afholdt på Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, den 

20. oktober 2009, kl. 11.00 – 13.00.  

• Tilstede var:  

o Berlingske (BEM): Produktionsdirektør, Controller, Projektchef og Undersøger. 

o Valcon (VA): Director og Projektchef.  

 

Noter 

• BEM Projektdirektør 

Generel markedsinformation til Valcon 

 

• BEM Projektchef 

Projektchefen er nu den eneste, de er tilbage i den centrale indkøbsfunktion.  

Skal fremover bruge organisationen ved indkøb i stedet for en central organisation. 

Skal fremover koncentrere sig om projekter og rapportering af de enkelte aftaler. 

Rapportering halter, hvorfor der skal opbygges en struktur om indkøb og aftaler. 

 

• BEM – alle 

Feedback til Valcon: Konsulenternes engagement ↑ Resultatskabelsen ↓ 

Hvis projektet skulle køres igen, så: 

o Skal der være noget at finde 

o Der kan altid findes nye leverandører 

o Den indledende fase var ikke forankret godt nok 

 

• VA Director 

I den initiale dialog fik Valcon et andet billede af organisationen end den de oplevede. 

Den tidligere indkøbschef gav ikke det rigtige billede. 

 

• BEM – Controller 

Den indledende fase skulle have været mere grundig 

Fastlæggelsen af baseline i starten var ikke god nok. 
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Bilag 9 
Noter fra projektevalueringsmøde mellem 

Berlingske og Valcon 
Den 20. oktober 2009 

 

• VA Projektchef 

Konsulenterne kom ikke helt ud i fingrene i organisationen i starten af projektet, da opfattelsen af 

organisationen var en anden. 

 

• BEM Projektchef 

Der var ikke rigtig fokus på kontraktuelle forhold – og dermed kun på pris. 

 

•  BEM Undersøger 

Det var uhensigtsmæssigt at konsulenterne ikke var forankret godt nok i Berlingske 

projektorganisation. Konsulenterne kan ikke køre selvstændigt ved en løs projekt-/ 

indkøbsfunktion, selvom det var udgangspunktet for projektet. Herunder den fysiske placering i 

forhold til Berlingske indkøbsfunktionen.  

 

• BEM Projektdirektør 

Viljen i organisationen var ikke tilstrækkelig 

Der var ikke i kontraktforløbet tænkt ind – hvad nu hvis situationer 

Grundigere planlægning og organisatorisk forankring i Berlingskes organisation fra starten 

Evaluering efterfølgende er en god ting 

 

• VA Director 

Fokus på resultatet af projektet: No-cure-no-pay? Var det godt nok? 

 

• BEM Projektdirektør 

Aftalen var for kompleks til at alle i projektgruppen havde fuld forståelse 

 

• BEM – Controller 

Der manglede en STOP-GO beslutning – en klar udmelding 

 

• BEM Projektdirektør 
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Bilag 9 
Noter fra projektevalueringsmøde mellem 

Berlingske og Valcon 
Den 20. oktober 2009 

Kommunikation omkring ændring i target i projektet (6 mDKK → 2,5 mDKK) 

CAPEX budget blev ikke adresseret godt nok  

 

• ALLE  

Bedre forventningsafstemning af projektet og foranalysen 

 

• VA Projektchef 

Bedre mobilisering af projektet 

 

• VA Director 

Forslag fra Valcon til Berlingskes fremtidige organisering af indkøb:  

Hvilken rolle skal indkøb have i fremtiden i Berlingske – kommunikerende  

Mere rapportering og styring af projekter 

Gøre decentrale enheder ansvarlige for centrale punkter med støtte fra indkøb  

Koncernindkøb (Central) skal stå for projektstyring med data opbakning (data dreven) 

Beskrive spillereglerne for brugen af indkøb/koncernindkøb 

Dataintegration af indkøb i budgetprocessen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3



 
FORSIDE OM VALCON KOMPETENCER BRANCHER KUNDER REKRUTTERING KONTAKT 

SE  NO  UK

 

  

AKTUELT 

INDKØB: Med baggrund i gennemført survey holder Valcon, 
Dilf og Syddansk Universitet to møder omkring den 
økonomiske krise set ud fra en indkøbsmæssig 
synsvinkel  Læs  
  
SKAT: Lean skaber trivsel - ny artikelsamling  Læs 
  
MODULEX ER GEARET TIL BÅDE OP- OG NEDTURE: Fra 
underskud til overskud på 9 mdr.   Læs 
  
VALCON UDBYDER NU KURSUS I 
FORANDRINGSLEDELSE. Og byder samtidig på en grundigt 
gennemtænkt proces for det samme - baseret på 
internationale erfaringer og egne erfaringer fra mere end 
1.500 gennemførte implementeringsprojekter. 
Se kursusbeskrivelsen eller kontakt os   Læs  
  
FRITZ HANSEN: Forsyningskæden er det vigtigste   Læs 

  

KOMPETENCER 

STRATEGI 
  
EFFEKTIVISERING 
  
STYRING 
  
INNOVATION 
  
SOURCING 
  
   

KONTAKT 

Valcon A/S 
Christianshusvej 187 
2970 Hørsholm 
Tel. +45 4580 2037 
Fax +45 4580 8137 

  

K ONSUL ENTYDEL SER DER SIK RER FORNYEL SE OG  VÆRDITILVÆKST 

Valcon er et skandinavisk konsulenthus med kontorer i Danmark, Sverige og Norge samt 
internationale kontorer i Tjekkiet, Indien og Kina. Vi beskæftiger mere end 150 medarbejdere. 
  
Værdiskabelse er udgangspunktet for alt, hvad vi gør. Vores faglige kompetencer og erfaring er 
grundlaget for at skabe løsninger, som virker i praksis - og som sikrer fornyelse og 
værditilvækst hos vores kunder. Blandt kunderne findes et bredt udsnit af danske og 
internationale virksomheder, både i den offentlige og i den private sektor. 
  
Dansk Management Råd (DI) har belønnet Valcons projekter med Konsulentpriser i 2004, 
2005, 2007, 2008 og 2009   Læs 
  
ACQ MAGAZINE kårer Valcon som "Bedste operational due diligence leverandør (specialist 
adviser) i Danmark 2008"   Læs 

      

KONSULENTPRISEN 
2009  

HENTER I RELEVANTE 

BESPARELSER PÅ JERES 
INDKØB? 

UDDANNELSE: BLIV 
LEANPROJEKTLEDER! 
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FORSIDE OM VALCON KOMPETENCER BRANCHER KUNDER REKRUTTERING KONTAKT 

SÅDAN ARBEJDER VI VÆRDIER LEDELSEN BESTYRELSEN SE  NO  UK

 

  

VÆRDIER 

INTEGRITET 
PRÆSTATION 
KOMPETENCE 
GLÆDE 
  
  
MISSION  
At skabe fornyelse og værditilvækst for vores kunder. 
  
VISION 
Vi vil sætte varige spor i erhvervslivet. 
  
Missionen og visionen udgør de langsigtede pejlemærker for 
vores strategiske mål og handlinger: At skabe fornyelse og 
værditilvækst i form af markante, synlige og varige 
forbedringer hos vores kunder.  
  
Det er ambitiøse mål, der stiller store krav til os selv. Vi satser 
derfor alene på konsulenter med høj kompetence i form af 
solid viden og projekterfaring. Vi anvender et metodeapparat, 
der sikrer idéhøjde og kvalitet, og som hurtigt skaber synlige 
resultater hos kunden. Vi gennemfører altid projekterne i et 
udviklende og engageret teamwork med kundens 
organisation. 

  

  

    

VA L CON =  VALUE CONSULTING 

Valcon er drevet af ambitionen om at gøre en forskel, i måden vi tænker og agerer på over for 
vores kunder - en forskel, der skaber reel værdi.  
  
Value Consulting betyder, at værdiskabelse er udgangspunktet for alt, hvad vi gør. Når vi 
udvikler en ny strategi, når vi optimerer processer, hjælper med at styre lønsomheden eller 
outsourcer produktionen. 
  
At skabe værdi forudsætter evnen til at tænke nyt og utraditionelt. Og modet til at forvandle 
idéerne til innovative handlinger. 
  
Den værdi, vi skaber, kan spores overalt i en virksomhed. Virksomhederne forandrer sig kort 
sagt i takt med, at vi i fællesskab sætter en ny retning. Og resultatet? Det kan måles på 
bundlinjen. 
  
VÆKST HOS VALCONS KUNDER 
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FORSIDE OM VALCON KOMPETENCER BRANCHER KUNDER REKRUTTERING KONTAKT 

SÅDAN ARBEJDER VI VÆRDIER LEDELSEN BESTYRELSEN SE  NO  UK

 

  

VI SKABER RESULTATER 

Vi går efter at skabe resultater, jo før jo bedre. Vores erfaring 
gør, at vi hurtigt sætter os ind i og forstår den enkelte 
virksomhed. Derfor har vi sjældent brug for at lave lange 
analyser og skrive tykke rapporter. Vi foretrækker at tage fat 
om udfordringerne på en direkte og pragmatisk facon. Det 
betyder, at vi tidligt i forløbet danner os en klar mening og tør 
spille ud med vores bud på, hvilke forandringer, der er behov 
for. 
  
Alle konsulenthuse har deres egen stil. Vores er den direkte, 
den praktiske og den engagerede. Vi er med ude på gulvet, 
og vi tror man bemærker, at vi både har jordforbindelse og et 
glimt i øjet. 

  

TÆ T  SAMSPIL MED KUNDEN 

Resultat- og værdiskabelse er aldrig en pakkeløsning. Hver kunde er en unik udfordring, der 
kræver en unik behandling. Valcon er kendt for at have klare holdninger og målrettede 
ambitioner på kundernes og egne vegne, men vores løsninger opstår altid i en konstruktiv 
dialog med og i et tæt samspil mellem vores konsulenter og kundens organisation. 
  
Konsulentydelsen er nemlig intet værd, hvis ikke kunden selv forstår og fuldt ud tager ejerskab 
for de forbedringer, vi implementerer i virksomheden. Og det gælder uanset, om der er tale om 
nogle ganske få (men vigtige) justeringer eller om altomfattende forandringer. 
 
Det er ikke kedeligt at arbejde sammen med os. Vi udfordrer, stiller krav og driver processen. 
Selv om det kan være benhårdt, er det sliddet værd - det er langtidsvirkningen, der tæller. Og 
den er som oftest positiv. 
 
Lysten til at gøre en forskel er vores drivkraft. Vi kan li´ at udfordre vores kunder i diskussioner 
om de bedste løsninger. Det sker altid i gensidig respekt og hjælper os til sammen at finde hidtil 
uudnyttede muligheder - og vi får synlige beviser for, at kunderne er glade for samarbejdet. 
 
Vi laver analyser, som er med til at sætte fokus på det væsentlige frem for det umiddelbart 
synlige. Vores mål er en åben og ærlig diskussion, der uden omveje bringer os frem til 
problemets kerne og mulige løsninger.   
  
HVORDAN  
  

Vores facon er direkte, praktisk og engageret  
Vi stiller spørgsmål og udfordrer vanetænkningen  
Vi fokuserer på det væsentlige frem for på det umiddelbart synlige  
Vi handler og skaber hurtigt resultater  
Vi går efter det praktisk mulige - ikke efter det teoretisk bedste  
Vi er med ”ude på gulvet”, når vores løsninger implementeres 
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FORSIDE OM VALCON KOMPETENCER BRANCHER KUNDER REKRUTTERING KONTAKT 

STRATEGI EFFEKTIVISERING STYRING INNOVATION SOURCING SE  NO  UK

 

 

EFFEKTIVISERING 

EFFEKTIVISERING OG TURNAROUND  

ORGANISERING OG RESTRUKTURERING  

PROCESOPTIMERING OG -IMPLEMENTERING  

LEANADMINISTRATION  

PRODUKTIONSUDVIKLING OG LEAN  

TPM  

INDKØB 
Procurement assessment  

5-step sourcing (kategorisourcing)  

Procurement WAY  

Indkøbsstrategi  

SUPPLY CHAIN PROCESSER  

CASES 

Plus Pack udvikler forsyningskæden og realiserer besparelser 
Læs case 
  
Udbudsstrategi som katalysator i kvalitetsreform  
DilfOrientering/12/2008 
Læs artikel 
  
Optimerede indkøb løfter forsyningskæden 
Børsens Ledelseshåndbøger/2008 
Læs artikel 
  
WAY of doing business" - a management tool for creating 
substantial advantages for llarge companies and compagny 
groups 
Læs brochure 
  
Ny logistikmodel sikrer DSB bedre, hurtigere og billigere levering 
af uniformer 
Læs case  
 
Glunz & Jensen henter 40% ved sourcing  
fra Østeuropa 
Læs case 

 
 

  

INDK ØB  

Indkøb er den mest effektive måde til hurtig og markant forbedring af bundlinjen. På kort sigt 
kan indkøb levere betydelige besparelser direkte til bundlinjen, og på længere sigt vil en 
fokuseret og effektiv indkøbsfunktion muliggøre vedvarende konkurrencefordele. 
  
En målrettet indsats for at optimere indkøbet vil have en positiv effekt på væsentlige 
konkurrenceparametre som transportomkostninger, lageromkostninger, leverandørers 
leveringsperformance og kvalitet. Ydermere vil fokus på leverandørrelationer sikre 
værdiskabelse gennem f.eks. videndeling og fælles produkt- og procesudvikling. 

   

YDEL SER  

Procurement assessment  
Forskellige virksomheder har forskellige strategier, omkostninger, indkøbsmålsætninger, 
indkøbsmetodikker, ligesom udviklingsniveauet for indkøb vil være forskelligt. Valcon starter 
derfor ofte et indkøbsprojekt med en målrettet analyse af det nuværende indkøb, som vi kalder 
procurement assessment. Vi analyserer omkostninger på tværs af virksomheden, gennemgår 
den eksisterende indkøbspraksis, identificerer og prioriterer mulige besparelser og udarbejder 
fremadrettede anbefalinger til opnåelse af omkostningsbesparelser og værdiskabelse. 
Virksomheden opnår derved en fælles forståelse for og dokumentation af det nuværende 
niveau, en fastlæggelse af det fremtidige niveau og mulige gevinster samt en identifikation af de 
nødvendige tiltag for at nå hertil. Det betyder, at procurement assessment’en afslutningsvist 
leverer tydelige billeder af potentialerne ved en målrettet indkøbsindsats, en motiveret 
organisation samt en detaljeret implementeringsplan.  
 
5-step sourcing (kategorisourcing)  
Med henblik på at realisere potentialer i indkøbet, gennemfører Valcon en omfattende og 
struktureret indkøbsmetodik på kategoriniveau, nemlig ”5-step sourcing”. Gennem analyse af 
behovet og mulighederne i leverandørmarkedet sikrer denne metodik udarbejdelse af den 
rigtige indkøbsstrategi pr. kategori, valg af de bedste leverandører, velforberedte forhandlinger, 
indgåelse af aftaler samt implementering. Undervejs i projektforløbet lægger Valcon stor vægt 
på, at initiativerne forankres i organisationen. Forankringen er nøglen til succes, både for at 
muliggøre de størst mulige potentialer samt i særdeleshed for at sikre, at disse potentialer 
realiseres.  
 
Procurement WAY  
De særlige udfordringer i indkøbsarbejdet, der kendetegner en virksomhedsgruppe, kræver 
mere end en god lokal indkøbsproces eller få fokuserede besparelsesprojekter. Uden et 
effektivt ledelsesværktøj er det umuligt at udvikle, implementere og kontinuerligt forbedre best 
practices på tværs af landegrænser og kulturer. Dette er nemlig krævet, hvis det fulde og 
dermed langt større potentiale skal realiseres. Det handler om at virkeliggøre den ønskede, 
men også langt vanskeligere opnåelige, ”one-company” situation. Procurement WAY “of doing 
business” er det ledelsesværktøj, som gør ambitionen mulig. 
  
Indkøbsstrategi  
Det er utænkeligt, at en professionelt drevet virksomhed ikke har en klar og gennemarbejdet 
strategi. På samme måde er det svært at forestille sig, at indkøbsafdelinger, som ofte er 
ansvarlige for mere end 50 % af den samlede omkostningsbase, kan agere professionelt og 
værdiskabende uden en klar indkøbsstrategi. En indkøbsstrategi definerer retningen for alle 
aktiviteter i indkøbsafdelingen, og sikrer at virksomhedens overordnede strategi understøttes 
maksimalt. Gennem arbejdet med indkøbsstrategien identificeres desuden kategorier med 
besparelsesmål og -potentialer samt strategier til realisering af disse potentialer. Derudover 
optimeres valget af leverandører, og i det efterfølgende leverandørsamarbejde identificeres 
væsentlige forsyningsrisici og initiativer til at imødegå disse, ligesom ressourceudnyttelsen i 
indkøbsfunktionen optimeres.  
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FORSIDE OM VALCON KOMPETENCER BRANCHER KUNDER REKRUTTERING KONTAKT 

SE  NO  UK

 

  

BRANCHER 

BANK, FINANS OG 

FORSIKRING 

PRIVATE EQUITY  

FORSYNING  

HANDEL  

MEDIER  

OFFENTLIG SEKTOR  

ORGANISATIONER 

PHARMA OG MEDICO 

PRODUKTION OG INDUSTRI 

SERVICE 

SUNDHEDSSEKTOREN 

TELCO 

TRANSPORT 

DETAILHANDEL 

FØDEVARER 

  

  

MEDIER 

Medieindustrien kan inddeles i to hovedsegmenter: Elektroniske medier og 
trykte medier. 
  
De elektroniske medier oplever dramatiske forandringer i disse år drevet af 
den teknologiske udvikling, internationalisering, (de)regulering og ændret 
brugeradfærd. Store investeringer i ny teknologi skaber økonomiske 
vanskeligheder for indholdsproducenterne, der samtidig oplever mindre 
betalingsvillighed for indholdet og stagnation i reklameindtægterne. Knappe 
ressourcer til journalistisk indhold og øget konkurrence om 
medieforbrugernes tid kræver konstant effektivisering, nye processer og 
stærke kompetencer inden for innovation. 
  
Også de trykte medier er presset af udviklingen, især betalingsaviserne. Med 
fremkomsten af gratisaviser og med hele internetrevolutionen har situationen 
ændret sig markant de seneste år på dagbladsmarkedet. Nye teknologier, 
særligt inden for brugen af internettet, er drivkraften bag forandringer, der 
stiller krav til innovationsevnen og til evnen til at realisere nye 
forretningsmuligheder. Faldende oplagstal og annonceindtægter gør det 
vanskeligt at fastholde indtjeningsniveauet. Det betyder, at markant og 
konstant effektivisering er et uomgængeligt krav. 
  
Valcon har betydelig erfaring inden for begge segmenter. Vi har blandt andet 
hjulpet nogle af landets største medievirksomheder med at etablere og 
effektivisere redaktionelle processer. Vi har hjulpet med at udvikle world 
class finance progammer, herunder etablering økonomistyringsmodeller, og 
vi har hjulpet med at udvikle bæredygtige strategier.  
  

  

LØSTE PROJEKTER 

Valcon har i medieindustrien løst projekter 
inden for:  
  

World class finance  
ABC-costing  
Etablering af shared service centre  
Strategisk planlægning og 
implementering  
Procesoptimering og etablering af 
redaktionelle processer  
Effektivisering og lean  
Indkøbsoptimering  
Digital udvikling  

  

CASES 

Berlingske-koncernen styrker bladsalget 
Læs casen 
  
DR skærer mere end 10 % af 
omkostningerne uden tab af aktivitetsniveau 
eller kvalitet 
Læs casen 

  

KUNDER 

Se vores kundeliste inden for sektoren her. 
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FORSIDE OM VALCON KOMPETENCER BRANCHER KUNDER REKRUTTERING KONTAKT 

STRATEGI EFFEKTIVISERING STYRING INNOVATION SOURCING SE  NO  UK

 

 

KOMPETENCER 

EFFEKTIVISERING OG TURNAROUND  

ORGANISERING OG RESTRUKTURERING  

PROCESOPTIMERING OG -IMPLEMENTERING  

LEANADMINISTRATION  

PRODUKTIONSUDVIKLING OG LEAN  

TPM  

INDKØB 
Procurement assessment  

5-step sourcing (kategorisourcing)  

Procurement WAY  

Indkøbsstrategi  

SUPPLY CHAIN PROCESSER  

  

CASES 

Plus Pack udvikler forsyningskæden og realiserer besparelser 
Læs mere 
  
Udbudsstrategi som katalysator i kvalitetsreform  
DilfOrientering/12/2008 
Læs mere 
  
Optimerede indkøb løfter forsyningskæden 
Børsens Ledelseshåndbøger/2008 
Læs artiklen 
  
WAY of doing business" - a management tool for creating 
substantial advantages for llarge companies and compagny 
groups 
Læs mere 
  
Ny logistikmodel sikrer DSB bedre, hurtigere og billigere 
levering af uniformer 
Læs casen  
 
 
Glunz & Jensen henter 40% ved sourcing  
fra Østeuropa 
Læs mere 

  

5-STEP SOURCING (STRATEGISK INDKØB PÅ KATEGORINIVEAU) 

Til realisering af besparelser og øget værdiskabelse i indkøbskategorier, har Valcon udviklet en 
fem-trins indkøbsmetodik. For at kunne opnå maksimal effekt på bundlinien fokuserer denne 
metodik på at nedbringe de totale omkostninger ved indkøb af en vare eller serviceydelse. I 
hver kategori identificerer vi de væsentligste elementer af den totale omkostning, som skal være 
styrende for indkøbsbeslutninger. Udover selve prisen, kan dette være transportomkostninger, 
lageromkostninger, transaktionsomkostninger, leveringsevne, kvalitet samt leverandørers evne 
til at indgå i fælles produktudvikling. 
  
Med henblik på at skabe vedvarende omkostningsreduktioner og værdiskabelse lægger Valcon 
stor vægt på at forankre metodikken i indkøbsafdelingen samt i andre berørte afdelinger, f.eks. 
produktionen og R&D. Gennem hele processen informeres og involveres nøgleinteressenter, og 
disse arbejder tæt sammen med de øvrige i kategoriteamet for at sikre det rette engagement og 
de nødvendige indkøbskompetencer. 
  
5-step sourcing forløbet er illustreret og beskrevet nedenfor 
  

  
DE FEM TRIN 
Hver 5-step sourcing proces igangsættes med en grundig træningssession, som giver 
deltagerne en forståelse for den samlede indkøbsproces, herunder omfanget af den indsats, 
som er nødvendig for at realisere betydelige besparelser. For hver kategori sammensættes et 
tværfunktionelt indkøbsteam, og i tæt samarbejde med dette team fastlægges kategoriens 
”baseline”. Dette indbefatter en nøjagtig definition af kategorien, specifikation af kategorien i 
volumener og priser, identifikation af nuværende leverandører, eventuelle begrænsninger for 
valget af leverandør, styrende faktorer for prisen og fremtidige efterspørgselstrends (step 1). 
  
Dernæst foretages en tilbundsgående analyse af leverandørmarkedet, som identificerer 
segmenteringsvariable og relevante markedskræfter; desuden udarbejdes en liste over 
potentielle leverandører (step 2). 
  
I step 3 opstiller Valcon en systematisk ramme til diskussion og udvikling af en hensigtsmæssig 
indkøbsstrategi for kategorien. I tæt samarbejde med indkøbsteamet identificeres gabet mellem 
den eksisterende og den ideelle indkøbsstrategi for kategorien, og den fremtidige strategi 
fastlægges. 
 
 
Grundlaget for leverandørvalg (step 4) er nu på plads, og denne proces indledes med en 
systematisk RFQ-proces (request for quotation/anmodning om tilbud). For at kunne vurdere alle 
konsekvenser ved valg af en leverandør, lægges der i RFQ-processen stor vægt på at vælge de 
rigtige selektionskriterier, hvilket både indebærer pris- og ikke-prisrelaterede kriterier. Når 
resultaterne af RFQ-processen er vurderet, og eventuelle supplerende leverandørtests er 
gennemført, udvælges et antal leverandører til forhandling. I tæt samarbejde med 
indkøbsteamet udformes individuelle forhandlingsstrategier, ligesom der efter hver forhandling 
udarbejdes konkret feedback til hver leverandør. I denne proces er grundig forberedelse og 
professionel fakta-baseret kommunikation afgørende, idet det dokumenterer seriøsiteten af 
indsatsen og resulterer i yderligere besparelser. 
  
Når leverandøraftalerne er på plads, er det væsentligt at gennemføre en effektiv implementering 
(step 5). Indkøbsteamet er stærkt involveret i arbejdet op mod implementering, da deres 
engagement og ansvarsfølelse er afgørende for, om den faktiske implementering lykkes. 
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5-STEP SOURCING PROCESSEN SKABER VÆRDI I FORM AF: 
  

Realisering af markante besparelser  
Maksimal effekt på bundlinien på grund af fokus på de samlede omkostninger (total cost)  
Forbedret leverandørperformance  
Et forbedret grundlag for fremtidige samarbejder og forhandlinger med leverandører  
Erfarne, kompetente og tværfunktionelle indkøbsteams, som er i stand til selv at 
gennemføre fremtidige sourcing processer  
En udførlig indkøbsmetodik som er forankret i organisationen  
Større effektivitet i håndteringen af indkøb  
Detaljeret viden om og forståelse af de specifikke kategorier  
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Bilag 11 - Berlingske evaluering ved konsulentvalg

Alternativt konsulenthus Valcon
Generelt indtryk
Lytter til vores behov OK OK
Resultatskabelse Meget sandsynlig Meget sandsynlig
Troværdighed Høj Høj

Honorar
Honorar bestemmes af Realiserede besparelser Muliggjorte besparelser

Controlles af BEM ‐ med revisionsret fra Deloitte Udregnes og afstemmes med BEM ved implementering

Honorar Std. Honorar + 25% af 12 mdrs besparelser 50% af 12 mdrs besparelser
Yderligere loft for honorar Nej Ja ‐ 250% af normalsats
Normalsats 1250,‐ ‐ 2100,‐/time 1950,‐/time
Træk på koncernindkøb Lav Højt
14 dages foranalyse pris 250.000 ‐ kun hvis vi stopper efter denne. 200.000

Risiko og Likviditet
Negativ likviditetsvirkning Nej Ja i 2‐6 mdr.
Minimum honorar 50% af normalsats 0 ‐ dog faktureres expenses
Kredit 150 dage til 9,5% rente 45 dage. Dog faktureres honorar over 100% i takt med 

realisering.

Kilde: Egen tilvirkning fra Berlingske indkøbschef



Bilag 12 - Berlingske indkøbsprojekts resultatoprørelse

Vendorname Bemærkninger fra Berlingske Engangsbesparelse Årlig besparelse ud fra baseline Besparelse 2. halvår 2009 Honorar berettiget besparelse
Leverandør A (red.) Vi er ikke eninge med Valcon om resultatet af denne 

leverandør, idet vi mener at vi selv har påpeget de 
mulige potentialer

0 600.000 300.000 600.000
Leverandør B (red.)

Vi er enige ‐ her er der umidelbart ingen muligheder. 
Berlingske kan opnå reduktioner ved at anvende de 
muligheder der er i aftalen. F.eks. omkring bilskift. 0 0 0 0

Leverandør C (red.) Vi er enige med Valcon om at de har forhandlet en 
besparelse på p‐pladser fra kr.2500 til kr.2125 pr. 
plads

0 288.000 144.000 288.000
Leverandør D (red.) Vi er enige om at der er forhandlet mulige besparelser 

frem. Berlingske skal internt afklare om vi er sikre på 
at leverandøren lever op til vores kvalitetskrav før vi 
tager besparelsen hjem.

0 421.000 175.417 421.000
Leverandør E (red.)

Her er vi enige med Valcon 0 330.000 92.000 330.000
Leverandør F (red.)

Her er vi enige med Valcon 0 950.000 300.000 950.000
Leverandør G (red.) Her er vi enige med Valcon 0 370.000 154.167 370.000
Leverandør H (red.) På denne leverandør er vi fundamentalt uenige med 

Valcon om opgørelsen af besparelsen. 664.000 860.000 427.500 1.091.500
Leverandør I (red.) Her er vi enige med Valcon 0 0 0 0
Leverandør J (red.) Her er vi enige med Valcon 0 160.000 66.667 160.000
Leverandør B (red.) Her er vi enige med Valcon 0 400.000 166.667 400.000
Leverandør K (red.) Vi er enige med Valcon om at de har forhandlet prisen 

ned, men vi har ikke købt produktet. 237.000 0 237.000 237.000
Leverandør L (red.) Her er vi enige med Valcon 0 200.000 100.000 200.000

Valcons beregning af projektets besparelser 4.579.000 2.163.417 5.047.500

I de afsluttende forhandlinger med Valcon foretages følgende ændringer:
Leverandør A (red. )udgår af beregningen ‐600.000
Resultat omkring Leverandør H (red. ) ‐231.500

Beregnet værdi af projektets besparelser 4.216.000

Honorar til Valcon er herefter 50% 2.108.000

Leverandører som på Berlingskes initiativ er taget ud af projektet
Leverandør M (red. )
Leverandør N (red. )

Kilde: Berlingske Controller 

Realiseret Besparelse



Bilag 13 a - Resultat af multibel regressionsanalyse no 1

TEST

Pe Pd Pt PA Resultatet af modellens R2 er 0,897 (bilag 13 a), hvilket siger noget om 
hvor godt modellen kan forklare ”percieved attraction” (hvor 1 fuldt 
forklarende), dertil kommer at standardfejl er på 0,354, der siger noget om 
hvor godt modellen kan forudsige (desto tætte på 0 desto bedre 
forudsigelse). Endvidere ligger modellens signifikans på 1,9 procent (den 
skal være under 5 procent for at være signifikant), med en noget højere P-
værdi på ”pervieved dependence” end de to øvrige elementer. Der er 
gennemført endnu en analyse (bilag 13 b), hvor elementet ”pervieved 
dependence” er ude ladt. Modellen har en R2 på 0,872, hvilket ikke er 
væsentligt fra den første test. Derudover er standardfejl på samme niveau 
0,354 og en modelsignifikans på 0,6 procent. 

1 -1 1 1
1 1 1 1
1 1 -1 0
-1 -1 1 0
-1 1 1 0
-1 -1 -1 -1
-1 1 -1 -1
1 -1 -1 -1

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik
Multipel R 0,947330933
R-kvadreret 0,897435897 Tættere på 1 desto mere kan modellen forklare 
Justeret R-kvadreret 0,820512821
Standardfejl 0,353553391 Desto lavere tal desto mere præciese forudsigelser 
Observationer 8

ANAVA
fg SK MK F Signifikans F

Regression 3 4,375 1,458333 11,66667 0,019036016 Modellen er signifikant hvis under 5%
Residual 4 0,5 0,125
I alt 7 4,875

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%
Skæring -0,125 0,125 -1 0,373901 -0,472055638 0,222055638 -0,472055638 0,222055638
Pe 0,375 0,125 3 0,039942 0,027944362 0,722055638 0,027944362 0,722055638
Pd 0,125 0,125 1 0,373901 -0,222055638 0,472055638 -0,222055638 0,472055638
Pt 0,625 0,125 5 0,00749 0,277944362 0,972055638 0,277944362 0,972055638

Desto højere P-værdi for 'Skæring' mod 1 desto mere forklarende, forudsat Signifikant F < 5% 
Lav P-værdi siger, at der er en tæt sammenhæng for de eneklte variable



Bilag 13 b - Resultat af multibel regressionsanalyse no 2

TEST

Pe Pt PA Resultatet af modellens R2 er 0,897 (bilag 13 a), hvilket siger noget om hvor 
godt modellen kan forklare ”percieved attraction” (hvor 1 fuldt forklarende), 
dertil kommer at standardfejl er på 0,354, der siger noget om hvor godt 
modellen kan forudsige (desto tætte på 0 desto bedre forudsigelse). Endvidere 
ligger modellens signifikans på 1,9 procent (den skal være under 5 procent for 
at være signifikant), med en noget højere P-værdi på ”pervieved dependence” 
end de to øvrige elementer. Der er gennemført endnu en analyse (bilag 13 b), 

hvor elementet ”pervieved dependence” er ude ladt. Modellen har en R2 på 
0,872, hvilket ikke er væsentligt fra den første test. Derudover er standardfejl 
på samme niveau 0,354 og en modelsignifikans på 0,6 procent. 

1 1 1
1 1 1
1 -1 0
-1 1 0
-1 1 0
-1 -1 -1
-1 -1 -1
1 -1 -1

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik
Multipel R 0,933699562
R-kvadreret 0,871794872 Tættere på 1 desto mere kan modellen forklare 
Justeret R-kvadreret 0,820512821
Standardfejl 0,353553391 Desto lavere tal desto mere præciese forudsigelser 
Observationer 8

ANAVA
fg SK MK F Signifikans F

Regression 2 4,25 2,125 17 0,005885231 Modellen er signifikant hvis under 5%
Residual 5 0,625 0,125
I alt 7 4,875

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95% Nedre 95,0% Øvre 95,0%
Skæring -0,125 0,125 -1 0,363217 -0,446322729 0,196322729 -0,446322729 0,196322729
Pe 0,375 0,125 3 0,030099 0,053677271 0,696322729 0,053677271 0,696322729
Pt 0,625 0,125 5 0,004105 0,303677271 0,946322729 0,303677271 0,946322729

Desto højere P-værdi for 'Skæring' mod 1 desto mere forklarende, forudsat Signifikant F < 5% 
Lav P-værdi siger, at der er en tæt sammenhæng for de eneklte variable



Bilag 14 
Kommentarer fra Berlingske indkøbsafdelings  

Project Sourcing Manager  
Den 31. juli 2009 

 
Følgende kommentarer blev givet af indkøbsafdelingens Project Sourcing Manager i forbindelse 

med en uformel samtale og efterfølende sent pr. mail til undersøger. 

 

 ”Jeg har ikke så meget at byde ind med, men nogle få punkter vil være følgende: 

• Det er ærgerligt, at have konsulenter til at fortage forhandlinger med leverandørerne uden 

Berlingske er til stede – der går en masse information til spilde, både information som er 

beregnet til Berlingske men også almindelig leverandør/markedsinformation. 

• Jeg har haft indtryk af, at konsulenterne trak sig ”væk” fra indkøbsafdelingen og ville 

sidde i møde lokale, selv om der i bund og grund var plads hos os oppe i Koncernindkøb 

– Hvad er de bange for/skjuler de, eller er de bare generte? 

• Pga. arbejdsload i vores afdeling har det været Sune som har været tovholder i forhold til 

konsulenterne og styregruppemøder – om med vores ”manglende deltagelse/samvær” 

med konsulenterne kender jeg ikke med sikkerhed til kvaliteten i deres arbejde. 

• Jeg var med til et enkelt møde med (virksomhed Y, red.) – et ganske udmærket møde – de 

var gode til at spørge ind til besparelsespotentialer, men her var ingen rabatter at hente. 

(virksomhed Y, red.) var rigtig godt forberedt og kom med de mulige ændringer som der 

var for at hente besparelser på vores aktiviteter i form af, at flytte post fra A til B eller C 

post o.l. m.m. o.s.v. 

• Så er der selvfølgelig konsulent syndromet – det er klassisk og stikker altid sit grimme 

hoved op før eller siden!” 

  

Om konsulent syndromet angiver Project Sourcing Manageren følgende, der er en mail til 

Berlingske produktionsdirektør og projektleder: 

”Jeg har læst på aftalen vi har fra (virksomhed X, red.) parkering og er noget rystet over, 

indholdet af aftale Valcon har udformet for BEM som egentligt skulle være besparelser. 

I den nuværende aftale har en opsigelse på p-pladser (uden begrænsninger på antal) på en md til 

udgangen af en måned – dette giver en værdibinding på kr. 320.000.  

 1



Bilag 14 
Kommentarer fra Berlingske indkøbsafdelings  

Project Sourcing Manager  
Den 31. juli 2009 

I den nye aftale er der mange ting som er ændret til ulempe for BEM, men den største ulempe er 

BEM´s værdibinding i relation til det nye opsigelsesvarsel. Vi har fået 15% rabat på pladserne.  

Opsigelsesvarslet er det samme MEN vi kan max opsige 10 pladser pr år! Med 64 pladser som vi 

har i dag betyder det, at vi vil få binding frem til år 2015. Den samlede binding vil være på kr. 

>3,7 mil. 

 

Konklusionen på dette må være, at man ikke kan udforme aftaler og udelukkende gå efter en 

besparelse på prisen uden hensyntagen til resten af punkterne i aftalen – Jeg tager fat i 

(virksomhed X, red.) parkering for at få en mere seriøs aftale på plads – yes?” 
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Bilag 15 - Ny organisering i Berlingske projektet

Organisering af indkøbsprojektet
Fremtidig organisering i projektet:
• Procenterne angiver den procentvise ressource tildelt projektet
• De stiplede linjer angiver ikke nærmere angivet  bistand  

Styregruppe
Bjarne , Sune, Stig (Valcon), Rasmus (Valcon)

Valcon projektledelse
Rasmus

Valcon projektgruppe
Camilla 
Ole
Lars
Kim

Berlingske projektledelse
Sune (50%)

Berlingske projektsupport
Palle (50%)
Jan (15‐20%)

Indkøb
Ester (30%)

Praktik
Margit (10‐15%)

Berlingske Ledelsessupport
Bjarne

Berlingske 
projektledersupport

Mikkel




