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Executive summary 

As the pressure of competition become ever more intense, it is important for companies to 

recognize the value, which increased cooperation and coordination between the members of 

their supply chain can create. 

 

This is especially interesting from the perspective of Small- and Medium sized 

Enterprises(SME), as they account for a very large part of the total number of enterprises, as 

well as a large part of private sector turnover, in the western world. 

Furthermore, existing theory on cooperation in supply chains seems in large part to neglect 

contextual factors such as company size, which makes the SME perspective even more 

relevant. 

 

By conducting a small study in an SME case company, I have found that large inventories, 

and at the same time regularly occurring out of stock situations, are real problems.   

 

Hence, the objective of this paper, is to investigate how SME can use the concept of 

Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment as a driver for increased cooperation, 

and thereby a reduction of both inventory levels and out of stock situations.  

 

For the purpose of reaching the objective of the paper, I have first made an analysis of CPFR 

from three different theoretical points of view, that is, Transaction Cost Theory, Network 

Theory and Power Theory. 

Thereafter I have compared the theoretical analysis with real life cases, found in the literature. 

To the results of this, I have applied an SME perspective, thereby coming up with a solution 

model for SME implementation of CPFR. Lastly, I have conducted a small case study in an 

SME. 

 

My findings are that SME are able to achieve the objectives of both reduced inventories, and 

reduced number of out of stock situations, by means of CPFR. To achieve this though, SME 

should aim for CPFR collaborations, focusing more on scope, than on the depth.    
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1. Introduktion 

1.1 Indledning 

Hvor man tidligere udelukkende talte om konkurrence i form af virksomheder der 

konkurrerede med andre virksomheder, er man i dag begyndt at tale om konkurrence i form af 

hele forsyningskæder der konkurrerer med andre forsyningskæder.1  

 

For at en virksomhed skal kunne excellere i dagens konkurrence, er det derfor nødvendigt at 

have en forsyningskæde der er bedre end sine konkurrenters. Et godt middel til at opnå dette 

for en virksomhed er at have en klar strategi for sine forsyningskæder, og mest fordelagtigt er 

det hvis den er indarbejdet i den overordnede strategi. 

 

Da alle parter i en forsyningskæde i dag, sjældent er en del af den samme juridiske 

forretningsenhed, er der også sjældent en overordnet ”forsyningskædeledelse”. Dette betyder 

at en forsyningskæde i realiteten derfor ofte består af et antal forskellige parter, der alle har 

forskellige overordnede mål, og derfor risikerer at modarbejde hinanden i større eller mindre 

grad. Ved at øge samarbejdet og koordinationen i forsyningskæden minimeres risikoen for at 

man modarbejder hinanden, og det samlede overskud i forsyningskæden vil kunne øges. Det 

betyder at alle parter potentielt vil kunne opnå fordele ved at samarbejde. Samarbejdet kan 

eksempelvis dreje sig om produktudvikling, markedsføring eller lagerstyring.2 

 

Der vil ofte være én part i forsyningskæden der vil være dominerende i forhold til de andre, 

som følge af eksempelvis forhandlingskraft, eller adgang til et bestemt marked.3 Det er ofte 

den dominerende part der vil være bestemmende for udstrækningen af samarbejde i 

forsyningskæden. 

Dette er interessant i forhold til Små og Mellemstore Virksomheder(herefter SMV4), der som 

oftest vil være underlagt en større, dominerende virksomhed i forsyningskæden. 

 

Det synes yderst relevant at undersøge samarbejde mellem parterne i en forsyningskæde, ud 

fra et SMV synspunkt, da antallet af små og mellemstore virksomheder udgør mere end 95 %5 

                                                 
1 Skjøtt-Larsen, 2006, s. 43. Skjøtt-Larsen & Dam Jespersen, 2005, s. 7. 
2 Skjøtt-Larsen, 2006, s. 44+45. 
3 Skjøtt-Larsen, 2006, s. 47+48. 
4 Se afsnit 2.5 for præcis definition 
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af alle virksomheder i den vestlige verden. Ifølge Thron et al. står SMV i EU alene, for 

næsten 60 % af den samlede omsætning i den private sektor, og tæt på 70 % af den ikke-

statslige beskæftigelse.6 Ydermere er det sandsynligt at forbedringspotentialet i SMV, er både 

procentvis større, samt lettere realiserbart, end i større virksomheder. Dette skyldes en 

antagelse om at større virksomheder, i mange tilfælde allerede har haft fokus på at få 

gennemført de forbedringer der kan give store besparelser eller gevinster, eksempelvis ved 

hjælp af eksterne konsulenter. 

1.2 Problemfelt 

Teoretiske og praktiske samarbejdskoncepter er ofte udformet uden stor hensyntagen til 

kontekstuelle faktorer, såsom størrelse på virksomheder. Samtidig er mange af koncepterne, 

såfremt der ligger en undersøgelse til grund for dem, baseret på undersøgelser i, eller mellem, 

større virksomheder. 

Derfor er der et behov for at undersøge hvordan samarbejde i forsyningskæder kan udformes 

således at også SMV opnår fordele ved det. 

 

Jeg har i en virksomhed, der falder ind under SMV betegnelsen, fundet at der generelt er en 

høj lagerbinding, men samtidig oplever virksomheden jævnligt OOS(Out Of Stock7) 

situationer på skiftende produkter.  

Ved at strukturere denne problemstilling ved hjælp af Chopra og Meindl’s rammemodel8 har 

jeg fundet frem til at problemet, som ligger i lagerbeholdningen, kan løses ved at justere på 

andre ting I forsyningskæden, eksempelvis retning og mængde af information. Én måde at 

bruge information i forsyningskæden er CPFR.9  

Ovenstående uddybes i henholdsvis kapitel 3 og kapitel 4. 

 

Dette leder til nedenstående problemformulering. 

                                                                                                                                                         
5 OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2005, s. 9 & http://www.iib.org.uk/dk/business-support.html  15. 
december 2010. 
6 Thron et al., 2006, s. 598. 
7 Defineret som ikke at kunne opfylde en kundes ordre på lagervarer, fra lagerbeholdningen, på ordretidspunktet. 
8 Chopra og Meindl, 2007, Kapitel 3, s. 44-72. 
9 Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment. For yderligere forklaring på CPFR, se kapitel 5. 
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1.3 Problemformulering 

Hvordan kan SMV nedbringe det samlede lager i forsyningskæden, samt antallet af OOS 

situationer, ved hjælp af CPFR? 

1.3.1 Problemafgrænsning 

Jeg antager at et CPFR samarbejde, om end det er mellem to, tre, eller flere virksomheder, vil 

have indflydelse på den samlede lagerbeholdning i hele forsyningskæden.  

 

Jeg afgrænser mig til at se på OOS situationer, fra fokalvirksomhedens synspunkt. I dette 

tilfælde vil det dreje sig om OOS situationer på fokalvirksomhedens centrallager. Jeg 

afgrænser mig dermed fra at se på OOS situationer der forekommer længere nede i 

forsyningskæden, det vil sige på butiksniveau. Dette begrundes både med at OOS situationer 

på butiksniveau er et relativt omfattende emne, der vil kræve et noget større teoriapparat, men 

også med at fokalvirksomheden har ringe indflydelse på de in-store logistik processer der 

foregår hos kunden, og derfor kun vil have ringe brug for disse resultater. 

2. Metode 

Dette afsnit vil redegøre for de metodiske overvejelser jeg har gjort mig i forhold til det 

undersøgte problem. 

2.1 Formål 

Formålet med denne opgave er som udgangspunkt at løse en konkret problemstilling i en 

virksomhed.  

Det er dog desuden et formål, at bidrage til litteraturen omkring CPFR samarbejder, og CPFR 

implementering. Ved at tillægge problemstillingen et SMV synspunkt vil denne opgave 

bidrage konstruktivt til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis inden for en 

virksomhedsgruppe der præger forretningslivet i mange lande.  

2.2 Interessenter 

De direkte interessenter i denne afhandling er ud over undertegnede, casevirksomheden. Det 

skal dog understreges at denne afhandling på ingen måde er bestillingsarbejde fra 
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casevirksomhedens side, og der derfor på den måde ikke er lagt bånd på forfatterens 

udfoldelse. 

 

De indirekte interessenter i denne afhandling er alle SMV, der vil kunne bruge resultaterne 

hvis de påtænker CPFR implementering. Ligeledes er forskere og studerende indirekte 

interessenter, da de vil kunne bruge afhandlingen som udgangspunkt for fremtidige 

undersøgelser eller forskning.  

2.3 Fremgangsmåde 

Jeg tager i denne opgave udgangspunkt i et reelt problem, der er observeret i en virksomhed, 

nemlig høj lagerbinding og et højt antal OOS situationer. 

Ved at strukturere det reelle problem, finder jeg frem til den overordnede problemstilling for 

opgaven. 

Derefter analyserer jeg CPFR begrebet, set fra tre forskellige teoretiske synsvinkler, den 

transaktionsomkostningsteoretiske, den netværksteoretiske, samt den magtteoretiske. Gennem 

denne teoretiske analyse opstiller jeg en teoretisk referenceramme for opgaven, som jeg i det 

efterfølgende afsnit forsøger at verificere gennem empiriske resultater. 

Dernæst modificerer jeg den teoretiske referenceramme, således at den tager højde for de 

specifikke, kontekstuelle faktorer som SMV som udgangspunkt er underlagt. Dette leder til en 

løsningsmodel på CPFR implementering fra SMV synspunkt.  

Efterfølgende laver jeg en kort caseundersøgelse, for til dels at afprøve forudsætningerne i 

løsningsmodellen, og til dels at komme frem til nogle generelle anbefalinger der vil kunne 

afprøves i senere studier. 

Jeg vil følgende diskutere den fundne løsningsmodel, i forhold til caseundersøgelsen. 

Derefter vil der blive konkluderet på de fundne resultater, og til sidst vil der blive 

perspektiveret. 

2.3.1 Struktur  

Strukturen i denne afhandling vil være som den er visuelt fremstillet nedenfor. Indholdet af de 

enkelte dele er beskrevet ovenfor, i afsnit 2.3. 
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Figur 2-1: Grafisk fremstilling af opgavestruktur 

Kilde: Egen tilvirkning 



CPFR i Små og Mellemstore Virksomheder 

 11 

2.4 Videnskabsteoretiske - og metodiske overvejelser 

Til at strukturere mine metodiske overvejelser har jeg valgt at bruge Arbnor og Bjerkes 

rammemodel, som beskrevet af Gammelgaard.10 

 

 

Figur 2-2: Arbnor og Bjerkes metodologiske rammemodel 

Kilde: Gammelgaard 2004 

 

I Arbnor og Bjerkes rammemodel er der tre tilgange til forskning i virksomhedsøkonomi. 

Disse er den analytiske tilgang, den systemiske tilgang og aktør tilgangen. 

 

Jeg vil følgende argumentere for at min metodiske tilgang ligger et sted mellem den 

systemiske tilgang og aktør tilgangen. 

 

Formålet med denne afhandling er som skrevet ovenfor at løse en konkret problemstilling i en 

virksomhed. Samtidig søger jeg at bidrage til den videnskabelige litteratur omhandlende 

CPFR set i en SMV kontekst. 

 

                                                 
10 Gammelgaard, 2004. 
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Det som jeg søger at opnå med afhandlingen kan derfor først og fremmest betegnes som en 

pragmatisk løsning på et problem. Dernæst kan afhandlingen betegnes som et bidrag til viden 

omkring et konkret fænomen, i en specifik kontekst. Den viden der produceres er dog relativt 

specifik, og derfor vil der kun i nogen grad kunne generaliseres over den. 

 

Mit arbejde med at løse den konkrete problemstilling i virksomheden, falder i høj grad ind 

under aktør tilgangen i Arbnor og Bjerkes rammemodel. Det giver sig i høj grad til udtryk i 

form af at objektet(casevirksomheden) studeres indefra. De indsamlede data er ligeledes i høj 

grad af kvalitativ form, og de analyseres ved hjælp af en kvalitativ fortolkning. Aktør 

tilgangen er ifølge Arbnor og Bjerke forbundet med disse tre ting. 

 

I og med at denne afhandling samtidig søger at analysere et konkret fænomen(CPFR), i en 

specifik kontekst(SMV kontekst), falder den i nogen grad også ind under Arbnor og Bjerkes 

systemiske tilgang som beskrevet af Gammelgaard. Dette skyldes hovedsagligt at jeg til en 

hvis grad søger at skabe viden, der er brugbar for SMV i mere generel forstand, i.e. viden om 

et konkret system. 

 

Jeg har bevidst valgt en metodisk tilgang der søger at finde en pragmatisk løsning på et 

konkret problem, frem for at søge en mere generalisérbar løsning på et universelt problem.11 

Dette har jeg valgt af følgende grunde; 

 

1. Jeg har valgt at undersøge CPFR, hvilket er et relativt nyt begreb, der efter min 

mening ikke er undersøgt til fuldkommenhed endnu, specielt i en SMV kontekst. Min 

intention med afhandlingen har derfor været til dels at lave en eksplorativ 

undersøgelse, der meget vel kan tjene som udgangspunkt for senere, mere 

generalisérbare undersøgelser af CPFR i en SMV kontekst. 

 

2. Der kan argumenteres for at CPFR, er et relativt komplekst begreb.12 Golicic et al., 

argumenterer i deres artikel for at omverden for en virksomhed der indgår i en 

logistik- eller forsyningskædesammenhæng, ligeledes er blevet mere kompleks.13 Der 

er ifølge forfatterne derfor brug for mere forskning der søger at anvende mere end 

                                                 
11 Den analytiske tilgang er ifølge Gammelgaards fortolkning af Arbnor og Bjerke kendetegnet ved en søgen 
efter en ”absolut sandhed”. Gammelgaard, 2004. 
12 Skjøtt-Larsen et al., 2003, s. 535. 
13 Golicic et al. i Kotzab et al., 2005, s. 15-29. 
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udelukkende én metodisk tilgang. Specifikt siger de at der er behov for at forskere 

inden for logistik og SCM14, i højere grad anvender en kvalitativ tilgang for at studere 

fænomener. Disse studier kan derefter bruges til at teste det studerede fænomen 

gennem en kvantitativ tilgang. 

Jeg anser denne afhandling for at være et kvalitativt studie af et fænomen, der på et 

senere tidspunkt vil kunne testes kvantitativt af andre forskere, eller undertegnede 

selv. 

 

3. Af hensyn til casevirksomhedens konkrete, reelle problem har jeg valgt en tilgang der 

søger at løse dette, bedst muligt, i deres interesse. Ifølge Gammelgaard vil en aktør 

tilgang, hjælpe til at øge den praktiske relevans i logistisk forskning.15 

 

4. Jeg har ligeledes været bevidst om de ressourcemæssige begrænsninger der har været 

for denne afhandling, hovedsagligt i form af antal sider til rådighed, samt tid til 

rådighed. 

Efter min bedste overbevisning ville det have krævet et langt større tidsforbrug end det 

der har været til rådighed for denne afhandling, at skulle udfærdige, indsamle data til, 

og bearbejde en kvantitativ undersøgelse der ville kunne give relevante, valide 

resultater i forhold til det undersøgte fænomen. Det ville ligeledes efter min bedste 

overbevisning have krævet et noget større sideantal, hvis resultaterne af en sådan 

undersøgelse skulle komme til deres ret i denne afhandling.  

  

2.4.1 Undersøgelsesdesign  

Jeg har i denne opgave valgt at lave et undersøgelsesdesign, inddelt i tre faser. 

 

Indledende har jeg etableret kontakt med en virksomhed der var interesseret i at samarbejde 

omkring udformningen af en opgave, centreret omkring en konkret problemstilling for dem. 

Jeg har efterfølgende foretaget en mindre, eksplorativ undersøgelse i virksomheden, for at 

finde frem til et reelt problem der kunne danne grundlaget for opgavens overordnede 

problemstilling, og samtidig være interessant for virksomheden at få undersøgt. Dette er gjort 

ved hjælp af uformelle samtaler og efterfølgende interview, med virksomhedens ene direktør. 

                                                 
14 Supply Chain Management – Se afsnit 2.5 for definition. 
15 Gammelgaard, 2004. 
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Jeg har valgt at gøre det på denne måde, da min formodning var at direktøren i virksomheden 

var vidende om hvilke problemer der eksisterede, og var interessante for dem at få løst.  

 

Den anden fase kan betegnes som indsamling af sekundær empiri, omkring det undersøgte 

fænomen. Undersøgelsens anden fase har til formål at opstille en teoretisk referenceramme for 

det undersøgte fænomen(CPFR), og derefter validere denne. 

 

Den tredje fase af undersøgelsesdesignet, består af et ”single-casestudie”.16 Valget af et 

single-casestudie kan begrundes med at jeg stiller mig kritisk over for den gældende teori på 

området for det undersøgte fænomen.17 Mere specifikt stiller jeg mig kritisk over for at den 

gældende litteratur på CPFR området mangler at inddrage den kontekstuelle faktor i form af 

virksomhedens størrelse. 

 

Fra ovenstående ses det at jeg i den første fase har en induktiv tilgang til opgaven. I anden 

fase tager jeg en deduktiv tilgang, mens jeg i tredje fase igen tager en induktiv tilgang til 

opgaven. 

 

Casestudiet 

Denne afhandling er i høj grad bygget om omkring casestudiet som undersøgelsesform.  

 

Der foretages først en analyse baseret på allerede foretagne casestudier. Analysen er bygget 

på både single-casestudier, samt kryds-casestudier af flere CPFR samarbejder. I en del af 

casestudierne(specielt single-casestudierne), har hoved- eller bi forfatter selv været en del af 

CPFR samarbejdet. Dette gør at man kan stille spørgsmål ved objektiviteten af disse studier. 

Jeg har dog vurderet at da disse casestudier i nogen grad har været af deskriptiv karakter, har 

det været muligt at trække det vigtigste indhold ud af casen, for derefter selv at tolke på dette. 

Jeg har vurderet at jeg på den måde har kunnet minimere den eventuelle grad af subjektivitet 

der har måttet være i casestudierne.  

 

Desuden har jeg foretaget et casestudie, af en enkelt virksomhed. Formålet med dette studie er 

til dels at be- og/eller afkræfte de resultater jeg er kommet frem til i den forudgående analyse. 

Til dels har dette casestudie en eksplorativ karakter og dette vil blive brugt til at udlede 

                                                 
16 Andersen, 2003, s. 153. 
17 Yin, 1994. 
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resultater i den specifikke kontekst, samt at være en retningsviser for hvor fremtidige studier 

inden for det givne område, skal rettes hen imod. 

  

Begrundelsen for at hovedsagligt at bruge casestudiet som empirisk grundlag for denne 

opgave kommer af den fundne problemstilling, og efterfølgende metodevalg.   

Jeg har valgt at undersøge informationsflow mellem virksomheder, i form af CPFR. Dette er 

et relativt nyt begreb, hvorfor en stor del af den tilgængelige empiri foreligger i hovedsagligt 

kvalitative casestudier.  

Jeg har ligeledes valgt at undersøge CPFR, specifikt i en SMV kontekst, hvilket er et relativt 

nyt og uudforsket område. I denne del af undersøgelsen har mit fokus været på til dels at give 

svar på problemstillingen, men også at danne grundlag for nye spørgsmål der vil kunne svares 

på ved senere lejligheder. Det kvalitative case studie, er efter min bedste overbevisning ideelt 

til dette formål. 

 

For bedst muligt at kunne løse den nærværende problemstilling, har jeg valgt en pragmatisk 

metodisk tilgang til opgaven, der som tidligere nævnt ligger i det systemiske perspektiv.    

Ifølge Gammelgaards fortolkning af Churchman, er den ideelle undersøgelsesmetode under 

den systemiske tilgang, casestudier.18 Dette har også været influerende på mit 

undersøgelsesdesign. 

2.4.2 Afgrænsning 

Det forudsættes at SMV som defineret nedenfor, mere eller mindre har de samme, øvrige 

karakteristika. I praksis vil der formentlig være små forskelle SMV imellem, og enkelte vil 

muligvis skille sig fuldstændig ud fra de øvrige. Dette forudsættes dog for at 

løsningsmodellen i nogen grad kan bruges af SMV, på et mere generelt plan. Det står dog 

disse frit for at foretage en yderligere tilpasning således at den passer til netop deres 

specifikke behov. 

 

OOS situationer kan opstå af flere grunde, eksempelvis på grund af ustabile leverancer fra 

leverandører,19 eller på grund af større afvigelser mellem den forventede og den faktiske 

efterspørgsel.20 Jeg afgrænser mig til at se på problemstillingen i forhold til de faktorer som 

fokal virksomheden kan have indflydelse med deres eksisterende produkt-, leverandør- og 
                                                 
18 Gammelgaard, 2004. 
19 I.e. levering senere end aftalt, og/eller levering i en kvalitet der ikke kan godtages til videresalg. 
20 I.e. at den reelle efterspørgsel har været højere end det man har forecastet, og købt varer hjem til. 
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kundeportefølje. Det vil sige at jeg afgrænser mig til at se på eksempelvis ustabile leverancer 

som et tegn på at samarbejdet mellem leverandør og fokal virksomhed skal forbedres. I 

modsætning afgrænser jeg mig fra at se på ustabile leverancer, som eksempelvis et udslag af 

dårlig leverandørudvælgelse. 

 

2.4.3 Anvendt teori 

Jeg vil i dette afsnit kort redegøre for de teorier der anvendes i opgaven. Jeg vil ligeledes 

argumentere for hvorfor disse er brugt frem for andre teorier. 

 

Halldorsson et al., argumenterer for at der ikke eksisterer en samlet SCM teori der kan 

forklare hvordan virksomheder i forsyningskæden opfører sig.21 Jeg har i tråd med dette, valgt 

at bruge tre overordnede teoretiske områder til at belyse min problemstilling. De to første, 

transaktionsomkostningsteori, samt netværksteori er mere generelle teorier, mens magtteori 

mere specifikt er møntet på forhold mellem aktører i en distributionskanal. Alle tre teoretiske 

områder er anvendt med henblik på at kunne gøre problemstillingen operationel, det vil sige 

at ud fra den teoretiske referenceramme kunne opstille en konkret løsningsmodel.  

 

Transaktionsomkostningsteori er anvendt med det formål at vise hvordan aktører i en 

forsyningskæde opfører sig, ud fra en økonomisk teoretisk vinkel. Her er lagt vægt på de 

teoretiske forudsætninger som eksempelvis opportunistisk adfærd, og ikke så meget på at 

kunne kvantificere de eksakte omkostninger ved en given transaktion. Det formålstjenende i 

dette er at kunne forklare ud fra en økonomisk synsvinkel, hvordan en virksomhed vil 

forholde sig til samarbejde med andre virksomheder.   

 

Netværks teori er anvendt med det formål at kunne vise hvordan virksomheder i en 

forsyningskæde opfører sig, når de interagerer med hinanden. Brugen af netværksteori skal 

give en forståelse for hvordan andre faktorer end de rent økonomiske, kan have indflydelse på 

inter organisatoriske forhold.   

 

En af grundene til at transaktionsomkostningsteori og netværksteori er anvendt, er at de har et 

indbygget modsætningsforhold. Transaktionsomkostningsteori er statisk af natur, man 

analyserer en transaktion imellem to aktører på et givent tidspunkt. Netværksteori derimod 
                                                 
21 Halldorrson et al., 2007.  
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betragtes som dynamisk, i og med at det er relationerne mellem aktørerne i netværket der 

analyseres, og disse udvikler sig kontinuerligt.  

Transaktionsomkostningsteori fokuserer ligeledes på at finde den mest effektive(billigste) 

form at lede en transaktion mellem to virksomheder, hvorimod det netværksteoretiske fokus 

er på relationer, interorganisatorisk læring og kompetence udvikling.22 I forhold til 

sidstnævnte kunne det også have været relevant at inddrage det ressourcebaserede 

perspektiv.23 Dette er dog fravalgt idet jeg mener at det netværksteoretiske perspektiv vil give 

tilstrækkelige forklaringer i forhold til udvikling af kompetencer på tværs af organisationer.    

De to forskellige teoretiske vinkler er anvendt, ikke for at drage konklusioner om hvorvidt 

den ene er mere ”rigtig” end den anden. De er derimod anvendt da de med deres forskellige 

syn på tingene, komplementerer hinanden. 

 

For at kunne adressere den kontekst som casevirksomheden befinder sig i, i.e. det faktum at 

det er en SMV, har jeg valgt at anvende magt teori. Denne giver blandt andet en god 

forståelse for hvordan samspillet mellem virksomheder af forskellige størrelser fungerer.  

 

Ovenstående tre teoriområder vil danne udgangspunkt for dannelsen opgavens teoretiske 

referenceramme. 

2.4.4 Anvendt empiri 

Der vil i denne opgave blive brugt en blanding af primær og sekundær empiri.  

Problemstillingen er udledt af en kort eksplorativ undersøgelse i en casevirksomhed, dette er 

primærempiri. Der vil efterfølgende blive foretaget endnu en undersøgelse i selvsamme 

casevirksomhed, i form at et semistruktureret interview. Dette er også primær empiri. 

Til at validere de oplysninger der arbejdes frem til ved hjælp af den teoretiske 

referenceramme, bruges empiri allerede indsamlet af andre, og gengivet i artikler. Dette er 

sekundær empiri, og drejer sig hovedsagligt om undersøgelser og casestudier af CPFR 

implementering, fundet i videnskabelige artikler, bøger, fagblade. 

 

Kritik af empiri 

Det har ved indsamlingen af sekundær empiri vist sig at om end der efterhånden er skrevet 

meget om CPFR generelt, er der relativt lidt at finde omkring virksomheders erfaringer med 

                                                 
22 Skjøtt-Larsen, 1999, s. 102. 
23 Se eksempelvis Grant, 1991. 
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implementering af dette koncept. Efter min vurdering skyldes dette at CPFR trods alt stadig er 

et relativt nyt koncept, og derfor er der stadig et begrænset antal virksomheder der har givet 

sig i kast med det, når man ser på det store billede. Ligeledes må det forudsættes at 

virksomheder der rent faktisk har erfaringer med CPFR, tøver med at dele ud af disse, af 

hensyn til sikkerhed omkring de involverede informationer. Derfor er der ofte kun en meget 

kort gennemgang af de opnåede resultater at finde omkring CPFR implementering. 

Det er i øvrigt min vurdering at der i den empiri omkring CPFR implementering i praksis, der 

eksisterer, er en klar overvægt af CPFR implementeringer der er forløbet succesfuldt. Det er 

dog uklart om dette kan tilskrives at størstedelen af de hidtidige CPFR implementeringer er 

forløbet succesfuldt, eller om det simpelthen skyldes at ingen hidtil har ønsket at beskrive 

CPFR implementeringer der har været fiaskoer.  

2.5 Definitioner 

SMV: 

Der benyttes i denne afhandling en definition af små og mellemstore virksomheder(SMV) 

som er identisk med EU's definition af samme: ”Ved mellemstore virksomheder forstås 

virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke 

over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR. 

Ved små virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har 

en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 10 mio. EUR”.
24

 

 

OOS: 

Out Of Stock. Defineret som ikke at kunne opfylde en kundes ordre på lagervarer, fra 

lagerbeholdningen, på ordretidspunktet. 

 

CPFR: 

Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment. For yderligere forklaring af CPFR, 

se kapitel fem. 

 

SCM: 

Supply Chain Management. Direkte oversat betyder SCM forsyningskædeledelse. Disse to 

udtryk vil da også blive brugt om det samme, opgaven igennem. 

                                                 
24 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_da.htm  6. november 2010. 
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Der eksisterer flere forskellige definitioner på SCM. Skjøtt-Larsen og Dam-Jespersen 

definerer SCM som ”…the management of relations and integrated business processes across 

the supply chain that produces products, services and information that add value for the end 

customer”.
25 Jeg vælger at benytte mig af denne definition opgaven igennem, da den passer 

godt til min overordnede problemstilling.  

 

Servicegrad: 

En virksomheds lagerservicegrad giver et indtryk af, hvor stor en andel af de indkomne ordrer 

virksomheden umiddelbart er i stand til at ekspedere fra sit varelager. Nøgletallet kan 

beregnes som antal ordrer, der uden forsinkelse er ekspederet fra varelageret, i forhold til 

antal modtagne ordrer.26 

3. Identifikation af problem i casevirksomhed 

Jeg vil i dette afsnit kort redegøre for hvordan jeg har fundet frem til den overordnede 

problemstilling.  

I forbindelse med det vil jeg give en kort beskrivelse af den virksomhed der har været 

udgangspunkt for det grundlæggende problem. Desuden vil jeg vise hvordan jeg har 

struktureret dette grundlæggende problem, for at komme frem til den overordnede 

problemstilling. 

3.1 Casevirksomhedens karakteristika 

Muuto er en dansk virksomhed der producerer og sælger designer- møbler, belysning og 

brugskunst.  

 

Muuto er en lille virksomhed27 med 12 fuldtidsansatte, og et antal deltidsansatte. Muuto er et 

aktieselskab, og havde i 2010 en omsætning på et tocifret millionbeløb, DKK. Muuto er i 

kraftig vækst, og har i de første år af sin levetid haft årlige vækstrater mellem 60 % og 250 %. 

Produktporteføljen vokser i takt med omsætningen, det vil sige at tilføjes relativt mange 

produkter hvert år, mens meget få tages ud porteføljen. 

 

                                                 
25 Skjøtt-Larsen & Dam Jespersen, 2005, s. 12. 
26 Størup et al., 2010. 
27 Jævnfør tidligere definition på SMV. 
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Muuto’s overordnede strategi er at sælge design produkter af høj kvalitet, men til en rimelig 

pris. Muuto’s produkter ligger derfor i det dyre segment, men i den billige ende af dette. 

 

Muuto kan karakteriseres som en netværksvirksomhed28, det vil sige at hoveddelen af 

forretningsaktiviteterne købes eller sources hos leverandører.  

Leverandører af produkter til virksomheden er hovedsagligt beliggende i fjernøsten og 

Europa. Al transport foretages af tredjeparts logistikfirmaer, ligesom en del af 

salgsaktiviteterne er lagt ud til agenter og distributører. 

Undtagelserne er salgsaktiviteterne på kernemarkederne, samt intern logistik, det vil sige 

lagerdrift. 

 

Ordrer fra kunder modtages hovedsagligt per e-mail og på kundebesøg, samt til dels per fax 

og telefon. Ordrer tastes derefter manuelt ind i et økonomisystem, hvorfra ordrebekræftelse 

sendes i e-mail format. 

 

Ordrer til leverandører afgives per e-mail, og hovedsagligt foretages anden korrespondance 

med disse per e-mail og telefon. 

3.2 Identifikation af problem i Muuto 

I Muuto har jeg fundet to udfordringer i form af en relativt høj lagerbinding, og samtidig var 

der flere varer der løbende var udsolgt. 

 

Den høje lagerbinding skyldes flere ting. Virksomheden har først og fremmest taget et 

strategisk valg om at have et lagerbindingsniveau der er højere end hvad det ellers generelt er 

for branchen. Dette har kunnet lade sig gøre i og med at produktionsomkostningerne er 

relativt lave i forhold til udsalgsprisen, samt at virksomheden har været godt finansieret, i.e. 

de har ikke skulle ud og finansiere den højere lagerbinding. Målet med dette strategiske valg 

har været at undgå de ekstra omkostninger der opstår som følge af OOS situationer.29 

 

Muuto vækster dog, som tidligere nævnt, hvilket betyder at det i den relativt nære fremtid vil 

blive sværere at opretholde det samme strategiske lagerniveau, med den nuværende 

                                                 
28 Breil-Hansen, 2008.  
29 Interview med Direktør i Muuto, Peter Bonnén(herefter PB), januar 2011. 
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finansiering. Det vil ifølge virksomhedens direktør derfor være relevant at skulle se på, og 

formulere nogle mål omkring en reduceret lagerbinding, inden for en relativt nær fremtid.30 

 

De fleste af produkterne sources i lavtlønslande, hovedsagligt i Fjernøsten og dele af Europa. 

For begge disse gælder det at der er tale om relativt ufleksibel masseproduktion, hvilket igen 

betyder casevirksomheden skal aftage relativt store mængder per ordre, i forhold til deres 

omsætning, for at det kan svare sig at producere. I takt med at Muuto vokser i omsætning 

bliver dette problem dog mindre, da man vil kunne omsætte den nødvendige minimums 

produktionsmængde på kortere tid.31  

 

For de produkter der sources i fjernøsten, gælder det at den længere transporttid gør et større 

sikkerhedslager nødvendigt. 

 

Muuto har som mål at have en 100 % servicegrad,32 over for deres kunder.33 Det vil sige at 

alle ordrer på lagervarer skal kunne afsendes relativt kort tid efter de modtages.  

  

I Muuto er der på trods af den høje lagerbinding, og målsætningen om en 100 % servicegrad, 

et problem i at der stadig forekommer et antal OOS.34 OOS situationerne er problematiske for 

virksomheden i og med at de skaber øgede omkostninger til administration, ordrehåndtering 

og transport, samt i mange tilfælde også resulterer i mindsket kundetilfredshed og mistet 

salg.35 

 

I og med at virksomheden er i vækst, må det formodes at disse omkostninger kun bliver større 

med tiden, såfremt der ikke arbejdes på at mindske antallet af OOS situationer. 

 

OOS situationer er altså et problem for virksomheden på helt kort-, samt langt sigt, mens høj 

lagerbinding vil blive et problem på relativt kort sigt. 

                                                 
30 Interview med PB, Jan. 2011. 
31 Interview med PB, Jan 2011. 
32 Se afsnit 2.5 for definition.  
33 Interview med PB, Jan. 2011. 
34 Interview med PB, Jan. 2011. 
35 Interview med PB, Jan. 2011. 
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3.3 Problemanalyse 

Dette afsnit vil redegøre for udformningen af Chopra og Meindl’s rammemodel. Der vil 

ligeledes blive redegjort for hvordan den er anvendt til at analysere den overordnede 

problemstilling frem. 

3.3.1 Chopra/Meindl rammemodel 

Chopra og Meindl har udviklet en rammemodelder strukturerer de forskellige områder af en 

virksomheds forsyningskæde der har indflydelse på dens overordnede strategi, samt dens 

forsyningskædestrategi. 36 

 

 

Figur 3-1: ”Supply chain decision making framework” 

Kilde: Chopra og Meindl, 2007 

                                                 
36 Chopra og Meindl, 2007, Kapitel 3, s. 44-72. 
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Denne rammemodel beskriver hvordan de forskellige dele af en forsyningskæde har 

indflydelse på hinanden, samt hvilken effekt de forskellige områder har på henholdsvis 

responsivitet og effektivitet. Effektivitet forstås i denne sammenhæng som omkostninger, det 

vil sige jo mere effektiv en forsyningskæde er, jo lavere er omkostningsniveauet. En visuel 

fremstilling af rammemodellen kan ses ovenfor i figur 3-1. 

 

Som det ses i ovenstående figur, er der seks forskellige supply chain drivers, disse er; 

 

• Faciliteter 

• Lagerbeholdning 

• Transport 

• Information 

• Sourcing 

• Prissætning 

 

Disse seks forskellige drivers, der alle har indflydelse på hinanden i højere eller lavere grad. 

Dette betyder at der altid vil være en afvejning imellem de forskellige drivers, i forhold til de 

beslutninger du tager. Hvis en organisation eksempelvis vælger at ændre sin sourcingstrategi, 

og begynde at købe sit produkt fra et lavtlønsland i fjernøsten vil det have indflydelse på 

transportomkostningerne der alt andet lige bliver højere, samt lagerbeholdningen der bliver 

nødt til at være højere for at imødegå eventuelle risici i forsyningskæden. Overordnet set vil 

forsyningskæden blive mere effektiv, da man vil kunne sælge sine produkter til en lavere pris, 

men miste noget responsivitet, da tiden fra bestilling til modtagelse vil være øget. 

 

Ifølge Chopra og Meindl skal disse afvejninger mellem de forskellige drivers altid passe til en 

organisations forsyningskædestrategi, der igen skal passe til virksomhedens overordnede 

konkurrence strategi. Det vil sige at det eksempelvis ikke nytter at flytte sin produktion til 

lavtlønslande, hvormed den samlede leveringstid vil blive længere, for at blive mere effektiv, 

hvis din overordnede konkurrence strategi er baseret på at kunne tilbyde produkter med kort 

leveringstid. 

 

Én af driverne er lagerbeholdning. Lagerbeholdningen skal være optimal i forhold til 

strategien i forsyningskæden. For stor lagerbeholdning resulterer i øgede omkostninger til 

håndtering og kapitalbinding. For lille lagerbeholdning resulterer i OOS situationer, og 

dermed tabt salg.  
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Enhver forsyningskæde bliver nødt til at lave en afvejning mellem effektivitet, og 

responsivitet, i forhold til den strategi der er lagt. Her skal der tages højde for hvilken type 

produkt/service der tilbydes, og til hvilken type slutbrugere den tilbydes til.  

 

Selvom der ofte tages udgangspunkt i én virksomhed, er det vigtigt at der ses på 

lagerbeholdningen i hele forsyningskæden, da man ellers risikerer at skubbe 

lagerbeholdningen fremad eller bagud i denne, frem for at optimere den. En organisation kan 

have held til at gøre dette, men det vil bare betyde at de organisationer den samarbejder med i 

forsyningskæden, vil absorbere de ekstra omkostninger til lagerbinding der vil være. Dette vil 

være uholdbart i længden, da de samlede omkostninger i forsyningskæden vil forblive de 

samme, eller stige, hvilket vil gøre den mindre konkurrencedygtig over for konkurrerende 

forsyningskæder, der formår at mindske den samlede lagerbeholdning.  

 

For at opnå den optimale lagerbeholdning kan én eller flere af de resterende fem supply chain 

drivers optimeres. 

 

Ifølge Chopra og Meindl vil information, sourcing og prissætning blive stadig vigtigere, og få 

stadig større indflydelse på forsyningskædens resultater, frem for de mere traditionelle 

logistiske drivers, faciliteter, lagerbeholdning og transport. Det understreges dog at 

sidstnævnte stadig er en vigtig del af skabelsen af forsyningskædens resultater.37  

 

Chopra og Meindl argumenterer for at information potentielt er den vigtigste driver, for at 

skabe bedre resultater i forsyningskæden.38 I modsætning til de andre drivers hvor det i høj 

grad er et spørgsmål om at afveje effektivitet over for responsivitet, mener de at information 

kan bruges til at skabe både mere effektive samt responsive forsyningskæder. Dette afhænger 

selvfølgelig af kvaliteten af den givne information, samt hvordan den bruges.  

Som eksempler på information i en forsyningskæde nævner de blandt andet 

informationsdeling og koordination parterne imellem i en forsyningskæde, samt forecasting 

og planlægning.39 

                                                 
37 Chopra og Meindl, 2007, Kapitel 3, s. 45-46. 
38 Chopra og Meindl, 2007, Kapitel 3, s. 45. 
39 Chopra og Meindl, 2007, Kapitel 3, s. 56. 
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3.3.2 Strukturering af problem i Muuto 

Som det ses ovenfor, er det i Muuto fundet at der er en relativt højt lagerbinding for nogle 

produkter, og samtidig er der andre produkter der er udsolgte. Altså er der her identificeret et 

problem i den driver der hedder lagerbeholdning.  

 

Problemet med den høje lagerbinding har effekt på den overordnede strategi om at kunne 

levere kvalitetsprodukter til en rimelig pris, da omkostningsniveauet i virksomheden bliver for 

højt til at kunne holde priserne rimelige og stadig tjene penge.  

 

Problemet med udsolgte varer har direkte indflydelse på transport, faciliteter og sourcing. 

Transportomkostningerne stiger, fordi udsolgte ofte flyves hjem til lager fra de normale 

leverandører, hvilket er væsentligt dyrere end den normale søfragt eller vejtransport, samt at 

produkter der har været i restordre, ofte sendes til kunden fragt frit når de kommer på lager. 

Sourcing fordi man går ind og sourcer enkelte standardprodukter lokalt, hvis de er i restordre. 

Dette betyder at de kommer på lager hurtigere end normalt, men til en væsentlig højere 

indkøbspris.  

Faciliteter fordi virksomhedens lager skal bruge tid og materialer på at forsende restordrer. 

Den marginale omkostning til pluk, pak og forsendelse pr. produkt, havde været noget lavere 

såfremt de ikke havde været i restordre. 

 

For at optimere lagerbeholdningen i forhold til virksomhedens strategi kan den derfor justere 

på en eller flere af de drivers der har indflydelse på lagerbeholdningen.  

 

Rent teoretisk vil man ved at optimere den driver der hedder information, som nævnt ovenfor, 

være i stand til både at øge effektiviteten og responsiviteten på samme tid. Derfor har jeg 

valgt at arbejde videre med denne driver, som løsning på casevirksomhedens problemstilling. 

At mindske lagerbindingen vil potentielt kunne øge effektiviteten, mens at mindske antallet af 

OOS situationer vil kunne medvirke til både at øge effektivitet samt responsivitet. 

 

Det udelukkes ikke at man ved at optimere én eller flere af de øvrige drivere, samtidig med 

man optimerer informationsdriveren, kan opnå bedre resultater. Denne opgave vil dog se 

isoleret på informationsdriverens effekt på lagerbeholdningen. 
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3.3.3 Kritik af Chopra og Meindl’s rammemodel 

Chopra og Meindl’s rammemodel er brugt til at strukturere problemstillingen, og på den måde 

finde ud af hvor i casevirksomhedens forsyningskæde det identificerede problem hører 

hjemme. Samtidig giver modellen et overblik over hvilke andre dele af forsyningskæden der 

har indflydelse på det område hvor problemet er. Dette er yderst nyttigt da det viser hvor der 

kan laves ændringer for at reducere eller helt fjerne problemet.  

Modellen giver ligeledes en god forståelse for hvordan de forskellige dele har indflydelse på 

den endelige præstation af forsyningskæden, i.e. hvor effektiv er den i forhold til 

responsiviteten. Den viser os ligeledes at den måde som forsyningskæden er bygget op på, og 

de resultater den er i stand til at levere, skal passe til den forsyningskædestrategi som en 

organisation har lagt, som igen skal passe til organisationens overordnede konkurrence 

strategi. 

 

Den overordnede problemstilling i opgaven kunne også have været struktureret ved hjælp af 

andre modeller, eksempelvis Bowersox et. al.40 Denne model giver i forhold til Chopra og 

Meindl’s model, et bedre syn på en vares vej fra råmateriale til slutbrugeren.  

Dog er Chopra og Meindl’s model valgt frem for Bowersox, da førstnævnte giver et bedre 

overblik over de forskellige områder i en virksomhed, der har indflydelse på henholdsvis 

virksomhedens forsyningskædestrategi og overordnede strategi. 

3.3.4 Opsummering 

Chopra og Meindl’s rammemodel viser hvordan seks forskellige supply chain drivers har 

indflydelse på forholdet mellem effektivitet og responsivitet i en forsyningskæde. Den viser 

ligeledes at disse drivers skal udnyttes til at skabe det forhold mellem effektivitet og 

responsivitet, der er optimalt for en organisations forsyningskæde strategi, samt overordnede 

konkurrence strategi.  

Ifølge Chopra og Meindl er information den vigtigste driver da, den potentielt kan skabe både 

mere effektivitet samt responsivitet i forsyningskæden. Det vil derfor være oplagt at søge en 

mulig løsning på det identificerede problem i casevirksomheden, blandt de værktøjer der er til 

rådighed for en virksomhed i forhold til et forbedret informationsflow. 

 

                                                 
40 Bowersox et. al, 2010. 



CPFR i Små og Mellemstore Virksomheder 

 27 

Dette leder videre til en refleksion over hvilke koncepter til at forbedre en virksomheds 

informationsflow, der er tilgængelige.  

4. Informationsdeling i forsyningskæden 

Jeg vil i dette afsnit først give et overblik over nogle af de mest kendte koncepter der bygger 

på øget information og integration, som middel til blandt andet at øge gennemsigtigheden i 

forsyningskæden. Derefter vil jeg argumentere for, hvorfor jeg vælger at arbejde videre med 

CPFR som koncept, samt hvilket aspekt af CPFR der er det vigtigste i forhold til den 

overordnede problemstilling.   

4.1 Overblik over informationdelingskoncepter 

Skjøtt-Larsen & Dam Jespersen giver i deres bog et overblik over nogle af de forskellige 

koncepter hvor informationsdeling eksisterer mellem virksomheder i en forsyningskæde.41 De 

nævner ”Vendor Managed Inventory – VMI42”, ”Efficient Consumer Response – ECR43” og 

”Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment – CPFR”, som koncepter der bygger 

på samme teoretiske grundlag som SCM, men dog fokuserer på det dyadiske samarbejde.44 

Derudover kan ”Quick Response – QR” og ”Continuous Replenishment Programmes – 

CRP45” nævnes. 

 

Som det ses af figur 4-1 kan disse koncepter, kategoriseres som operationelle, hvorimod 

interorganisatorisk samarbejde generelt, kan karakteriseres som taktisk. SCM ligger oven over 

begge førnævnte, på det strategiske niveau. 

 

                                                 
41 Skjøtt-Larsen & Dam Jespersen, 2005, s. 69. 
42 Vendor Managed Inventory. For definition se Waller et al., 1999. 
43 Efficient Consumer Response. For definition, se Corsten og Kumar, 2005. 
44 Skjøtt-Larsen & Dam Jespersen, 2005, s. 69. Forfatterne argumenterer for at SCM konceptet er yderst 
komplekst, og ved at udvikle koncepter der fokuserer på dyader er det i højere grad muligt at operationalisere 
disse koncepter. 
45 Continuous Replenishment Programme. Se Daugherty et al., 1999. 
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Figur 4-1: Strategisk, taktisk og operationelle niveauer 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

QR, CRP, VMI, ECR og CPFR har alle deres udspring i detailhandlen.46 Det antages dog at 

de vil kunne implementeres i andre forretningssammenhænge.47  

 

 

 

Figur 4-2: Evolution of supply chain solutions 

Kilde: Attaran og Attaran, 2007. 

                                                 
46 Fliedner, 2003, s. 16. 
47 Se eksempelvis Chung & Leung, 2005, der behandler CPFR implementering i et B2B forretningsforhold. 

Operationelt niveau  
CPFR, VMI, etc. 
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QR, CRP, VMI, ECR og CPFR har alle sammen nogle fælles træk. Alle fem koncepter søger 

at styre informationsflowet i forsyningskæden på en måde så man opnår større 

gennemsigtighed. Ved at styre informationsflowet kan der være nogle gevinster i 

håndteringen af information, for eksempel færre omkostninger til ordrehåndtering eller 

lignende. Det essentielle i at styre informationsflowet er dog at man kan opnå mere 

gennemsigtighed, og på den måde et bedre materialeflow. Ved et bedre materialeflow vil man 

kunne opnå gevinster i form af bedre produktionsplanlægning, lavere transportomkostninger, 

lavere lagerbinding og færre OOS situationer. 

Alle fem koncepter har den lighed at de ofte er bundet op på et IT system, der kan facilitere 

informationsudvekslingen. Dog er et IT system ikke en forudsætning, eksempelvis kan VMI i 

princippet udføres manuelt.48  

 

Nedenfor i tabel 4-1 kan ses en kategorisering af de fem koncepter. 

 

  Fokus for samarbejdet Type af data der deles Kategori af samarbejde 

QR Genopfyldning Lagerdata Informationsdeling 

CRP Genopfyldning Lagerdata Informationsdeling 

VMI Genopfyldning Lagerdata Informationsdeling 

ECR Genopfyldning, 

produktsortiment 

Lagerdata, sortiment 

data 

Informationsdeling/koordination 

CPFR Genopfyldning, planlægning, 

forecasting 

Lagerdata, POS data, 

forecasts 

Koordination 

 Tabel 4-1: Informationsdelings koncepter 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Selvom der er mindre forskelle imellem QR, CRP og VMI, så kan de alle kategoriseres under 

en fælles betegnelse, ”Automatic Replenishment Programs – ARP”.49 Hovedfokus i disse tre 

koncepter er en optimering af genopfyldningsprocessen mellem en leverandør og en kunde. 

Dette gøres ved hjælp af et øget informationsflow mellem virksomhederne.   

 

                                                 
48 Waller et al 1999.186-187. 
49 Daugherty et. al, 1999, s. 63. 
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ECR kan også betegnes som et ARP,50 dog er der her bygget det ekstra element ind, at de to 

virksomheder også samarbejder omkring planlægning af produktkategorier, salgskampagner 

og produktlanceringer.51  

 

CPFR kan siges at være en udbygning af ECR.52 I CPFR indgår også 

genopfyldningsprocessen, men til forskel fra de andre koncepter har man i samarbejde også 

forecastet den forventede efterspørgsel, samt planlagt for eksempel kampagner eller andet der 

kan have indflydelse på efterspørgslen. CPFR synes altså at være det mest omfattende af 

koncepterne.53 

CPFR kan siges grundlæggende at have den samme tilgang til optimering af 

forsyningskæden, som SCM. Dog er CPFR langt mere oprationel i sit fokus, da det i 

modsætning til SCM, går i dybden med de specifikke integrationsprocesser der kan 

optimeres.54 

 

4.2 Valg af informationdelingskoncept 

Teoretisk set har de ovenstående koncepter vist sig at have fordele i form af for eksempel 

lavere lagerbinding og færre OOS situationer.55 

 

QR, CRP og VMI har alle at gøre med genopfyldningsprocessen mellem leverandør og 

kunde. Der er små forskelle imellem dem, men hoved ideen er at man ved hjælp af øget 

information imellem de to parter, kan optimere vareflowet, herunder produktionsprocessen. 

De har alle, blandt andre ting, vist sig at kunne nedbringe lagerbindingen, samt antal OOS 

situationer.56 Disse tre koncepter tager dog ikke hånd om de mere grundlæggende problemer 

der også kan være skyld i for høj lagerbinding og udsolgte varer, eksempelvis at 

varesortimentet ikke er optimalt, eller at efterspørgslen kan påvirkes uhensigtsmæssigt fra 

leverandørens synspunkt, hvis kunden kører salgskampagner men ikke informerer om disse i 

forvejen. 

 

                                                 
50 Daugherty et. al, 1999, s. 63. 
51 Skjøtt-Larsen & Dam Jespersen, 2005, s. 97. 
52 Fliedner, 2003, s. 16. 
53 Skjøtt-Larsen et al., 2003, s. 535. 
54 Skjøtt-Larsen & Dam Jespersen, 2005, s.105-106. 
55 Skjøtt-Larsen et al., 2007. 
56 Skjøtt-Larsen et al., 2007. Daugherty et. al, 1999. 
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Dette prøver ECR derimod at gøre op med, ved blandt andet at prøve at sikre et effektivt 

produktsortiment, samt koordinering omkring salgskampagner og introduktion af nye 

produkter.57 Om end det nok vil være muligt at implementere ECR lignende tiltag i andre 

omgivelser, så må det siges at ECR har sit hovedfokus på dagligvarehandlen, og derfor 

formentlig også vil fungere bedst her. 

 

CPFR prøver at overkomme alle de mangler der har været ved tidligere initiativer, 

eksempelvis. ECR, QR, etc. Samtidig kan CPFR ses som et forsøg på integrere supply chain 

relationer på et strategisk niveau.58 

På trods af sin relativt unge alder har CPFR formået at vise at implementering kan føre til 

mindre lagerbinding, samt et lavere antal OOS.59 

CPFR er mere omfattende end tidligere initiativer, hvilket på sin vis kan tale imod det. 

Omvendt kan man også tolke dette som at det større omfang, også vil kunne bedre resultater. 

 

På baggrund af ovenstående vælger jeg at arbejde videre med CPFR som 

informationdelingskoncept. Jeg vil i det følgende afsnit kort argumentere for hvilke aspekt af 

CPFR der er det vigtigste i forhold til den overordnede problemstilling. 

4.3 Koordination som det vigtigste aspekt af CPFR 

Jeg vil fremefter i opgaven behandle CPFR konceptet. Jeg vil i behandlingen lægge vægt på 

koordinationsaspektet af CPFR. Det vil sige hvordan virksomheder samarbejder om 

planlægning, forecasting og lagerstyring. Jeg vil derimod ikke lægge så stor vægt på tekniske 

aspekt. Det vil sige at der ikke lægges meget vægt på hvordan virksomheder eksempelvis rent 

konkret vil udveksle informationer, ej heller hvilke specifikke it systemer der eventuelt måtte 

bruges til denne informationsudveksling. 

 

Efter min opfattelse, er der flere gode argumenter for at fokusere på det koordinative aspekt. 

For det første er det muligt at facilitere informationsudveksling manuelt, eksempelvis kan 

VMI udføres manuelt som nævnt ovenfor.60 Derfor har det ikke en afgørende betydning om 

man bruger det ene eller det andet it system til informationsudveksling, eller sågar gør det per 

e-mail, telefon eller fax. Det vigtige er at man rent faktisk udveksler informationer. 

                                                 
57 Skjøtt-Larsen & Dam Jespersen, 2005, s. 97. 
58 Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 165. 
59 Fliedner, 2003, s. 16. Steerman 2003. Cederlund et al., 2007. 
60 Waller et al 1999, 186-187. 
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Det er i litteraturen påpeget at en virksomhed der ønsker at implementere CPFR, ikke 

nødvendigvis behøver følge den anbefalede proces. Derimod kan man selv tilpasse det antal 

forretningsprocesser man finder passende, samt hvor dybt man vil vælge at integrere sig i 

disse processer.61 Jeg vil tilslutte mig dette, med henvisning til at der er stor forskel på 

virksomheder, og derfor er det også nødvendigt at man kan implementere forskelligt. 

 

Begge ovenstående argumentationer kan selvfølgelig godt have en indflydelse på hvilke 

absolutte resultater en virksomhed vil få ud af et CPFR samarbejde, eller hvad 

omkostningerne vil være. I forhold til problemstillingen er det dog ikke vigtigt at finde ud af 

om eksempelvis et CPFR samarbejde med et avanceret IT system, vil kunne levere bedre 

resultater end hvis informationsudvekslingen var faciliteret per telefon. Det vigtige i forhold 

til problemstillingen er derimod at finde ud af om et øget informationsflow i form af CPFR 

samarbejde vil kunne reducere lagerbindingen samt antal af OOS situationer. 

5. CPFR som koncept 

I dette afsnit vil jeg redegøre for CPFR som koncept. Denne redegørelse vil inkludere en 

beskrivelse af baggrunden for CPFR og dens opståen, en forklaring af CPFR som koncept, 

samt et udpluk af de vigtigste videnskabelige bidrag på området. Dette skal give læseren en 

præcis forståelse for hvad CPFR er. Denne forståelse er vigtig for den resterende del af 

opgaven.  

5.1 CPFR i et historisk perspektiv 

CPFR er opstået på baggrund af et pilotstudie mellem nogle større amerikanske 

organisationer, en detaillist, en af deres leverandører, et konsulenthus samt en software 

leverandør, i midten af 90’erne.62  

 

Efter positive resultater blev CPFR i 1998 videreudviklet og konkretiseret af 

brancheorganisationen Voluntary Inter-industry Commerce Standards(VICS) 63, der har 

følgende definition på CPFR: 

 

                                                 
61 Skjøtt-Larsen et al., 2003. 
62 Skjøtt-Larsen & Dam Jespersen, 2005, s. 98. Fliedner, 2003, s. 16. 
63 Skjøtt-Larsen et al., 2003, s. 531. 
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“A collection of new business practices that leverage the Internet and electronic data 

interchange in order to radically reduce inventories and expenses while improving customer 

service.”64  

 

I denne definition ligger eksplicit at CPFR indebærer elektronisk udveksling af data mellem 

virksomheder. Andre definitioner af CPFR omhandler mere generelt samarbejds- og 

koordinationsaspektet, eksempelvis ECR Europe’s definition:  

 

”CPFR is a cross industry initiative designed to improve the supplier/manufacturer/retailer 

relationship through co-managed planning processes and shared information”.65  

 

Jeg vil i denne opgave bruge sidstnævnte definition, da den lægger mere vægt på 

koordinationsaspektet af CPFR, frem for det tekniske aspekt. 

 

CPFR er stadig et relativt nyt koncept, derfor er de empiriske resultater af CPFR, stadigt 

relativt begrænsede. Det er dog min vurdering at der er skrevet nok til at der vil kunne drages 

konklusioner ud fra det. De teoretiske og empiriske bidrag til CPFR området vil blive 

gennemgået længere nede. 

 

Som nævnt ovenfor er CPFR udsprunget af et pilotprojekt mellem detailhandlen og en af dens 

leverandører. Dette betyder at mange af de efterfølgende empiriske resultater også stammer 

herfra. 

Der kan dog argumenteres for at CPFR også vil kunne applikeres i andre 

virksomhedsmiljøer,66 ligesom forfattere også har behandlet CPFR samarbejde mellem 

virksomheder der ikke befandt sig i detailhandlen.67 

 

5.2 CPFR som koncept 

Ifølge VICS består et CPFR samarbejde mellem organisationer af ni aktiviteter der foretages i 

rækkefølge.68 De første to aktiviteter fortages i princippet kun én gang når man indleder 

                                                 
64 Skjøtt-Larsen et al., 2003, s. 532. 
65 Skjøtt-Larsen & Dam Jespersen, 2005, s. 98. 
66 Fliedner, 2003, s. 16. 
67 Chung & Leung, 2005. 
68 Skjøtt-Larsen & Dam Jespersen, 2005, s. 99. Danese, 2006, s. 3209. 
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samarbejdet. De efterfølgende syv aktiviteter foretages kontinuerligt, det vil sige at når man er 

alle aktiviteterne igennem startes der forfra. 

Dog vil jeg antage at rammeaftalen(Front End Agreement), løbende også kan justeres 

efterhånden som behovene viser sig. 

  

 

Figur 5-1: Aktiviteter i CPFR processen 

Kilde: Danese 2007 

 

Thernøe og Andresen argumenterer for at disse 9 trin, yderligere kan inddeles i fem 

hovedaktiviteter eller processer. Disse er beskrevet nedenfor i figur 5-2. 

 

 

Figur 5-2: Procesopdeling af VICS’ 9 trins model 

Kilde: Thernøe og Andresen, 2002. 

 

En vigtig læring i forhold til ovenstående CPFR proces, er at et samarbejde ikke nødvendigvis 

behøves at tage præcis form efter de retningslinjer der er udstukket af VICS. I praksis kan et 
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CPFR samarbejde tage flere forskellige former, alt efter hvor bredt og hvor dybt man vælger 

at gøre samarbejdet.69 Dette er også behandlet af Skjøtt-Larsen et al., der argumenterer for at 

et CPFR samarbejde kan antage former fra ”Basic” over ”Developing”, til ”Advanced”.70 

 

CPFR kan ses som udvikling af VMI og CRP, og sidenhen ECR.71 Men hvor de tre 

sidstnævnte har stort fokus på genopfyldningsprocessen, har CPFR i ligeså høj grad fokus på 

forecasting og planlægning.72  

Dette indebærer som en væsentlig ting at de forskellige forecasts der er mellem virksomheder, 

koordineres, således at man ender med én samlet forecast. Dette kan eksempelvis være 

indkøbs, salgs og marketings forecasts.73  

 

Informationsdeling mellem organisationer i et CPFR samarbejde er en nødvendighed. Måden 

denne faciliteres på, kan dog tage flere forskellige former.  

I litteraturen nævnes ofte Internet(XML), og EDI74 som oplagte 

informationsudvekslingsmekanismer. I praksis kan informationsudvekslingen dog også foregå 

på langt mere lavteknologiske måde, som for eksempel ved hjælpe af e-mail, telefon eller at 

holde jævnlige ansigt til ansigt møder, samarbejdspartnerne imellem.75 

 

Nogle af de faktorer der gør at et CPFR samarbejde er blevet mere relevant at indgå i for 

organisationer, er blandt andet øget konkurrence, kortere produktlivscyklusser og mere 

komplekse forsyningskæder(i.e. flere underleverandører, samt længere lead time som følge af 

global sourcing).76 

 

5.3 Videnskabelige bidrag til CPFR 

Jeg vil i dette afsnit give en kort gennemgang af CPFR resultater, barrierer for 

implementering, samt fremtidige perspektiver for CPFR, der er at finde i den akademiske 

litteratur. 

 

                                                 
69 Danese, 2006, s. 3208. 
70 Skjøtt-Larsen & Dam Jespersen, 2005, s. 101. Skjøtt-Larsen et al., 2003, s. 535. 
71 Skjøtt-Larsen & Dam Jespersen, 2005, s. 99-100. 
72 Skjøtt-Larsen & Dam Jespersen, 2005, s. 98. 
73 Barrat & Oliveira, 2001, s. 269. 
74 Electronic Data Interchange. 
75 Danese, 2006, s. 3210. 
76 Fliedner, 2003, s. 16. 
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5.3.1 Dokumenterede resultater 

I CPFR litteraturen er dokumenteret følgende fordele som følge af CPFR samarbejde mellem 

organisationer. Disse fordele ses også nedenfor i tabel 5-1.  

 

Bedre planlægning og som følge dette, mindsket lagerbeholdning.77 Dette giver lavere 

lagerholdsomkostninger, samt lavere risiko for forældelse.78 

Samtidig kan et CPFR samarbejde også mindske antallet af tilfælde hvor en vare er 

udsolgt(OOS).79  

Færre OOS tilfælde kan også hjælpe til at øge salget hos både producent og detaillist.80 

Større responsivitet samt større sikkerhed for tilgængeligt, fuldt produktsortiment er andre 

ting der er nævnt som mulige fordele ved CPFR samarbejde, i litteraturen.81 

 

Producent Detaillist 

Øget salg Øget salg 

Større responsivitet Større, tilgængeligt produktsortiment 

Mindre lagerbinding Færre OOS situationer 

 

Tabel 5-1: Fordele ved CPFR samarbejde 

Kilde: Egen tilvirkning 

5.3.2 Barrierer for implementering 

En af de største organisationelle barrierer for succesfuldt at kunne implementere CPFR, er at 

der ikke eksisterer, eller det ikke er muligt at skabe, en grundlæggende tillid mellem de 

samarbejdende organisationer.82 Da CPFR forudsætter udveksling af følsomme informationer 

er det nødvendigt at de samarbejdende organisationer har tillid til at disse informationer ikke 

udnyttes af dem der har adgang til dem. En barriere kan også være en manglende tillid fra én 

eller flere af organisationerne i samarbejdet, til at sikkerheden i informationsoverførslen er så 

tilpas høj at udefrakommende ikke vil kunne opsnapper følsomme informationer. Dette er 

specielt relevant når det gælder elektronisk udveksling af informationer. 

 
                                                 
77 Skjøtt-Larsen et al., 2003, s. 537. Fliedner, 2003, s. 17. 
78 Fliedner, 2003, s. 17. 
79 Fliedner, 2003, s. 17. 
80 Skjøtt-Larsen et al., 2003, s. 537. Fliedner, 2003, s. 17. 
81 McCarthy & Golicic, 2002. 
82 Fliedner, 2003, s. 18. 
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Virksomheder kan have forskellige mål med at indgå i et CPFR samarbejde. Dette kunne, som 

nævnt ovenfor, være at opnå fordele eller besparelser som blandt andet øget salg og færre 

OOS tilfælde. Dog kan fordelene eller besparelserne ved et CPFR samarbejde være markant 

større hos den ene organisation. Dette kan skabe problemer, hvis ikke fordelene ved CPFR 

samarbejdet omfordeles på en måde som er tilfredsstillende for alle parter. Dermed risikerer 

man at den ene part mister incitamentet til at indgå i samarbejdet.83 

 

Informationsudveksling er som sagt en forudsætning for CPFR samarbejde. I nogle tilfælde 

vil det være nødvendigt med avancerede IT systemer for at effektivt at kunne udveksle 

informationer, eksempelvis POS84 data. Store investeringer i IT systemer kan også være en 

barriere for CPFR samarbejde.85 

 

5.3.3 Perspektiver for CPFR 

Da konkurrencen bliver stærkere, og den samtidig bevæger sig fra at foregå mellem produkter 

eller virksomheder, til at foregå mellem hele forsyningskæder86, må det forventes at CPFR vil 

vinde udbredelse som et væsentligt værktøj til at løse nogle af de udfordringer der kan være i 

en forsyningskæde, for eksempel en for stor lagerbinding.  

 

Facilitatorerne til informationsdeling i et CPFR samarbejde, i.e. hardware og software, må 

også forventes at fortsætte udviklingen med at blive både billigere og bedre. Dette taler også 

for øget udbredelse af CPFR. 

 

CPFR er stadig et relativt nyt koncept, og er stadig i gang med at vise hvilke resultater et 

sådan samarbejde kan føre til. Alt efter om disse resultater fortsat bliver overvejende positive, 

eller bliver negative, må også tænkes at have en indflydelse på den fortsatte udbredelse. 

 

Den fortsatte udbredelse vil også hænge sammen med hvor omkostningsfuldt det vil være at 

implementere CPFR. Såfremt implementeringsomkostningerne ved CPFR er større end de 

                                                 
83 Skjøtt-Larsen et al., 2003, s. 537. 
84 POS = Point Of Sale – Betydende at salgsdata hentes direkte fra eksempelvis kassen i et supermarked når en 
vare scannes ud. 
85 Fliedner, 2003. 
86 Skjøtt-Larsen, 2006. 
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økonomiske fordele man forventer at få ud af det, så vil det højst sandsynligt hæmme 

udbredelsen, og omvendt. 

 

6. CPFR i et teoretisk perspektiv 

I dette afsnit vil der blive redegjort for baggrunden for hver af de tre anvendte teorier. 

Desuden vil CPFR blive analyseret ud fra de tre teoretiske perspektiver, henholdsvis. 

6.1 CPFR i et Transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv 

Dette afsnit vil kort redegøre for transaktionsomkostningsteoriens baggrund, samt en analyse 

af CPFR fra et transaktionsomkostningsteoretisk synspunkt. 

6.1.1 Baggrund/beskrivelse af transaktionsomkostningsteori 

Transaktionsomkostningsteori eller Transaction Cost Economics, er oprindeligt baseret Coase 

artikel fra 193787, og videreudviklet i høj grad af blandt andre Williamson i flere forskellige 

artikler.88  

 

Der er i transaktionsomkostningsteorien to grundlæggende antagelser om virksomheders og 

dens aktørers adfærd, nemlig:89 

 

• Begrænset rationalitet 

• Opportunisme 

 

Førstnævnte betyder at aktører aldrig vil have adgang til alt information om en transaktion, og 

der derfor altid vil være en grad af usikkerhed forbundet med enhver transaktion. Sidstnævnte 

betyder at en aktør altid vil søge at maksimere sin egen profit på bekostning af andres.90 

 

Transaktionsomkostningsteori fokus er på transaktioner mellem to adskilte organisationer, 

samt hvordan man mindsker disse omkostninger mest muligt.91 Den grundlæggende 

                                                 
87 Coase, R.H., 1937, 386–405. Gengivet i Williamson og Masten, 1999, s. 3-22. 
88 Barney 1999, s. 144. Noteboom 1993, s. 283. 
89 Aubert et al., 2003, s. 922. Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 82. Williamson, 1999, s. 1089. 
90 Aubert et al., 2003, s. 922. 
91 Williamson, 1985. 
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analyseenhed i transaktionsomkostningsteori er derfor transaktionen selv.92 Med transaktion 

menes ikke blot en enkeltstående udveksling af varer, services eller information, men derimod 

en kontinuerlig udveksling, der kæder de to udvekslende virksomheder sammen.93 

Williamson sammenligner det med en maskine der ikke er smurt ordentligt. Den friktion der 

derved opstår, og får maskinen til at køre dårligere, svarer til transaktionsomkostninger 

mellem organisationer.94 Dog kan man aldrig helt undgå lidt friktion(i.e. 

transaktionsomkostninger), men det gælder om at mindske denne mest muligt. Han 

understreger ligeledes at, i et transaktionsomkostningsperspektiv anses en virksomhed ikke 

som en produktionsfunktion, men mere som en organisationsfunktion, det vil sige en 

styreform.95  

 

Der eksisterer tre grundlæggende former for transaktionsomkostninger:96 

 

• Kontaktomkostninger 

• Kontraktomkostninger 

• Kontrolomkostninger 

 

Kontaktomkostninger indebærer de omkostninger der er ved at afsøge markedet og tage 

kontakt til eventuelle samarbejdspartnere. 

Kontraktomkostninger er de omkostninger der er forbundet med at udforme retningslinjer og 

kontrakter for samarbejdet. Grundet antagelsen omkring begrænset rationalitet, siger det sig 

selv at en kontrakt aldrig vil være perfekt, idet virksomheder ikke har alt den information 

tilgængelig, der er nødvendig for at kunne tage højde for eventuelle fremtidige 

uoverensstemmelser i samarbejdet.97  

Kontrolomkostninger er de omkostninger der er forbundet med at kontrollere om samarbejdet 

foregår efter de hensigter virksomhederne tidligere er blevet enige om, samt omkostninger i 

forbindelse med at afklare eventuelle uoverensstemmelser. 

 

                                                 
92 Williamson, 1999, s. 1088. 
93 Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 80. 
94 Williamson, 1985. 
95 Williamson, 1999, s. 1088. 
96 Noteboom 1993, s. 285. 
97 Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 82. 
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Ifølge Williamson er der tre forskellige faktorer der har signifikant indflydelse på 

transaktionsomkostningerne og deres størrelse:98 

 

• Frekvensen af transaktioner 

• Usikkerhed i forbindelse med transaktioner 

• Transaktionsspecifikke investeringer 

 

Jeg vil i det følgende afsnit analysere CPFR i forhold til de ovennævnte tre faktorer der har 

indflydelse på transaktionsomkostningerne. 

6.1.2 CPFR i et transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv 

Transaktioner indebærer en udveksling af varer eller services, men også af eksempelvis 

information. 99 Når det gælder CPFR vil det derfor naturligvis dreje sig om de 

transaktionsomkostninger der forekommer ved udveksling af information mellem 

organisationer.  

Information set i lyset af CPFR vil dreje sig om information omkring 

ordrer/produktionsplanlægning, forecasting og lagerstyring. Hvis man ser på CPFR konceptet, 

i et transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv, så må man slutte at 

informationsudvekslingen må udgøre transaktionen, og dermed vil være den der er genstand 

for analyse. 

 

Den grundlæggende idé med et CPFR samarbejde er at virksomheder kan opnå fordele ved 

dele informationer med hinanden. Frekvensen kan variere alt efter hvilken branche og 

kontekst de CPFR samarbejdende virksomheder befinder sig i. Er der eksempelvis tale om et 

CPFR samarbejde mellem en detaillist og en FMCG100 producent må man forudsætte at der 

udveksles blandt andet POS data, og frekvensen vil dermed være høj. I andre kontekster vil 

frekvensen kunne forekomme lavere.  

Dog må det udledes at frekvensen af transaktioner i et CPFR samarbejde alt andet lige, altid 

vil være relativt høj, da der ellers ikke vil være noget rationale for at indgå i et sådan 

samarbejde. 

 

                                                 
98 Williamson, 1999, s. 1089. 
99 Skjøtt-Larsen et al., 2003, s. 537-538. 
100 FMCG = Fast Moving Consumer Goods. 
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Fra et transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv, vil der grundet antagelsen om 

opportunisme, altid eksistere en hvis grad af usikkerhed i et samarbejde.101 I forhold til CPFR 

kunne opportunistisk adfærd vise sig i form af én virksomhed udnytter den fortrolige 

information den har fået om sin samarbejdspartner, til at opnå bedre aftaler med en tredje 

virksomhed. Jo større risici for at den ene samarbejdspartner vil opføre sig opportunistisk, jo 

større vil transaktionsomkostningerne være. Dette kan eksempelvis dreje sig om 

omkostninger til udformning af komplekse kontrakter, og håndhævelse af disse.   

En anden form for usikkerhed kunne være forbundet med de fordele en virksomhederne får ud 

af samarbejdet. Hvis ikke virksomhederne på ordentlig vis kan måle de fordele hver især får 

ud af samarbejdet, kan det skabe en følelse af ulighed hos den ene, eller begge parter. Dette 

kan føre til usikkerhed om det fortsatte samarbejde hos den ene, eller begge parter. 

 

Ifølge Williamson er de transaktionsspecifikke investeringer den vigtigste faktor i forhold til 

indflydelse på transaktionsomkostningerne. Ifølge ham eksisterer der seks former for 

transaktionsspecifikke investeringer:102 

 

• Fysiske investeringer 

• Menneskelige investeringer 

• Sted specifikke investeringer 

• Dedikerede investeringer 

• Brand name capital (investeringer i mærkevare navn) 

• Midlertidige investeringer 

 

En transaktionsspecifik investering skal forstås som en investering i noget der bidrager med 

en bestemt værdi til den specifikke transaktion, men har en langt mindre værdi hvis den skulle 

bruges andetsteds. 

 

Et CPFR samarbejde må forudsættes at være et tæt, hvilket igen må forudsætte en hvis grad af 

transaktionsspecifikke investeringer. Dette vil for alle tre elementer i CPFR(planlægning, 

forecasting og lagerstyring) kunne dreje sig om specifikke investeringer i 

informationsudvekslingssystemer, træning af medarbejdere i henholdsvis systemer og 

                                                 
101 Skjøtt-Larsen et al., 2003, s. 538. 
102 Williamson, 1999, s. 1089. 
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processer. For lagerstyring kunne dreje sig om investeringer i lagerfaciliteter, eller lignende, 

for at kunne opfylde de kriterier man er blevet enige om i udformningen af samarbejdet. 

Dog vil en del af de investeringer i et CPFR samarbejde, en virksomhed foretager, alt andet 

lige kunne bruges andetsteds. Eksempelvis vil de informationsudvekslingssystemer der 

investeres i, kunne bruges i et alternativt CPFR samarbejde, ligesom den træning 

medarbejderne modtager også vil kunne bruges i et alternativt CPFR, eller andet 

interorganisationelt samarbejde. 

Af dette kan det udledes at de investeringer der foretages i et CPFR samarbejde, vil være en 

blanding af transaktionsspecifikke, samt ikke-transaktionsspecifikke. 

 

 

 

Figur 6-1: Governance structures and transaction characteristics 

Kilde: Williamson, 1985 

 

Figur 6-1 viser hvordan Williamson klassificerer de mest effektive styreformer, alt efter 

frekvensen af transaktioner, samt graden af transaktionsspecifikke investeringer. Der 
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forudsættes i modellen, at der altid eksisterer en hvis grad af usikkerhed forbundet med en 

transaktion.103 

 

Ifølge Barney gælder det at den dyreste form for ledelse er den hierarkiske, den billigste er 

markedet, og den bilaterale eller hybride form, ligger imellem. Det gælder for en virksomhed 

om at vælge den ledelsesform der er mest effektiv til at lede en given transaktion.104 

Virksomheder der forstår hele tiden at vælge den mest effektive styreform for hver af deres 

transaktioner, vil have en fordel over andre virksomheder.105  

 

Et traditionelt forretningsforhold styret af markedet, er ifølge Dyer og Singh karakteriseret 

ved fire forskellige ting, heraf ”minimal informationsudveksling(i.e. prisen er den 

overordnede koordinationsmekanisme)”.106 Af dette kan udledes at markedet som styreform, 

ikke umiddelbart vil være et oplagt valg for et CPFR samarbejde, hvor 

informationsudveksling er grundstenen.  

 

I henhold til ovenstående analyse, må det umiddelbart udledes at den mest effektive styreform 

for et CPFR samarbejde vil være den bilaterale styreform. Dette skyldes, som skrevet ovenfor, 

at der i et CPFR samarbejde vil være en relativt høj frekvens af transaktioner, der vil altid 

eksistere en hvis grad af usikkerhed, grundet antagelsen om opportunistisk adfærd, og sidst 

men ikke mindst vil der forekomme en blanding af transaktionsspecifikke, og ikke-

transaktionsspecifikke investeringer.  

 

I ovenstående udledning skal der dog tages højde for at en virksomhed også bliver nødt til at 

implementere en form for sikkerhedsforanstaltninger, for at kompensere for den risiko for 

opportunisme der eksisterer. Disse sikkerhedsforanstaltninger kan ifølge Skjøtt-Larsens 

fortolkning af Williamsons arbejder, bestå af juridiske kontrakter henholdsvis ikke-juridiske 

aftaler mellem de virksomheder der udfører transaktionerne.107 Ikke juridiske aftaler kan tage 

form af eksempelvis joint ventures eller gensidige, symmetriske investeringer i hinanden, for 

på den måde at opnå en ligeværdighed i det transaktionelle forhold.  

 

                                                 
103 Skjøtt-Larsen, 1999, s. 99. 
104 Barney 1999, s. 139. Dyer og Singh, 1998, s. 670. 
105 Dyer og Singh, 1998, s. 670. 
106 Dyer og Singh, 1998, s. 661. 
107 Skjøtt-Larsen, 1999, s. 99-100. 
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Dyer og Singh skelner ligesom Skjøtt-Larsen, mellem to forskellige slags 

sikkerhedsforanstaltninger, nemlig ved hjælp håndhævelse af tredjepart eller ved hjælp 

håndhævelse af de involverede parter selv. De siger at transaktionsomkostningsperspektivet 

hovedsagelig falder ind under tredjeparts håndhævelse, eksempelvis gennem juridiske 

kontrakter.108  

 

For kontrakter gælder det at de, for at disse skal være effektive sikkerhedsforanstaltninger, 

skal tage højde for alle, mulige forhold, og ændringer af disse, imellem de virksomheder der 

udfører transaktionerne. Da et CPFR samarbejde er en længerevarende proces, hvor 

forudsætningerne for samarbejdet løbende kan ændre sig, og der derfor vil være behov for 

justering af samarbejdet, må kontrakten som sikkerhedsforanstaltning siges at være et uegnet 

valg. 

 

Barney mener at de to centrale elementer i transaktionsomkostningsteori er 

transaktionsspecifikke investeringer og opportunisme.109 Jo større transaktionsspecifikke 

investeringer én virksomhed har foretaget i en anden, jo større er risikoen for at sidstnævnte 

vil opføre sig opportunistisk. Jo dyrere ledelsesform, jo mindre bliver risici for opportunisme. 

I Barneys logik er det derfor således at jo større transaktionsspecifikke investeringer der er 

behov for, jo dyrere ledelsesform kan det betale sig at vælge, for at minimimere eventuelle 

risici for opportunisme.110 

 

Jeg vil uddybe ovenstående, og tilføje til dette at under forudsætning af transaktionsspecifikke 

investeringer, vil risikoen for opportunisme dog kunne minimeres, såfremt begge parter 

foretager disse.111 Der vil dog alt andet lige stadig være risici for opportunisme, hvis 

nettoinvesteringen fra den ene virksomhed er højere, eller hvis investeringen har en større 

relativ værdi for den ene virksomhed. Det sidste vil sige at hvis to virksomheder foretager den 

samme grad af transaktionsspecifikke investeringer i absolutte termer, vil der stadig være 

risiko for opportunisme hvis investeringen udgør en forsvindende lille del af den ene 

virksomheds investeringsbudget, og samtidig udgør størstedelen af den anden virksomheds 

investeringsbudget. 

 

                                                 
108 Dyer og Singh, 1998, s. 669. 
109 Barney 1999, s. 138-140. 
110 Barney 1999, s. 139-140. 
111 Skjøtt-Larsen, 1999, s. 100. 
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I forhold til CPFR kan sikkerhedsforanstaltninger være gensidige, symmetriske investeringer i 

de systemer, processer og medarbejdere der er nødvendige for at kunne udføre samarbejdet. 

På den måde vil begge virksomheder have de samme økonomiske incitamenter til at fortsætte 

eller afbryde CPFR samarbejdet.  

 

Da der tidligere er argumenteret for at investeringerne i et CPFR samarbejde er en blanding af 

transaktionsspecifikke, og ikke-transaktionsspecifikke, vil det ikke umiddelbart kunne 

forsvares for en virksomhed at afholde de omkostninger det vil kræve at indgå i en hierarkisk 

styreform. Dette kunne eksempelvis være vertikal integration ved at opkøbe eller fusionere 

med en virksomhed, fremad eller bagud i forsyningskæden. 

 

Ovenstående argumentation støtter at den mest effektive styreform for et CPFR samarbejde er 

gennem bilateral ledelse. Dette skyldes at juridiske kontrakter er et uegnede set i lyset af et 

CPFR samarbejdes langsigtede fokus, samt at en udelukkende hierarkisk styreform vil være 

for omkostningsfuld, i forhold til det man vil kunne få ud af samarbejdet. 

 

Ovenstående argumentationer skal dog ses i lyset af at der generelt i 

transaktionsomkostningsteori ikke tages højde for udefrakommende faktorer, såsom 

virksomheders størrelse.112 Jeg vil nedenfor prøve at redegøre for om virksomhedens 

størrelse, ifølge et transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv, bør have indflydelse på valg 

af styreform for et CPFR samarbejde. 

 

CPFR i et transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv og SMV kontekst. 

Noteboom argumenterer for at transaktionsomkostninger generelt er højere for SMV end for 

større organisationer.113 Dette er blandt andet fordi initialomkostningerne ved at lede 

transaktioner er relativt høje i forhold til virksomhedens samlede omkostninger. Desuden har 

SMV ikke mulighed for at udnytte de samme stordriftsfordele, samt fordele ved at have større 

bredde, som større virksomheder har.  

Noteboom argumenterer for at SMV derfor ikke umiddelbart bør engagere sig i forhold der 

indebærer at det er nødvendigt for dem at foretage store transaktionsspecifikke investeringer, 

og dermed betyder større omkostninger til at gardere sig mod opportunisme. Derimod bør 

SMV differentiere sig i forhold til større virksomheder, ved eksempelvis at være mere 

                                                 
112 Arend og Wisner, 2005, s. 406. 
113 Noteboom 1993, s. 293. 
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fleksible, og på den måde samtidig gøre sig mindre afhængig af enkelte 

samarbejdspartnere.114 

 

Fra et SMV synspunkt er der de implikationer at hvis de vil indgå i et CPFR samarbejde med 

en større virksomhed, vil de alt andet lige i de fleste tilfælde skulle tilpasse sig denne, og 

dermed vil de skulle foretage større investeringer der alt andet lige også vil være 

transaktionsspecifikke. Ligeledes må det forudsættes at selv om SMV og den større 

virksomhed foretager de samme transaktionsspecifikke investeringer, vil de udgøre en større 

del af SMV budget. Det skal dog siges at SMV også vil kunne indgå i CPFR samarbejder 

hvor de investeringer de behøver foretage har en lav transaktionsspecificitet. Ligesådan vil 

SMV kunne indgå i CPFR samarbejder med større virksomheder, hvor sidstnævntes 

investeringer ligger på et højere niveau end førstnævntes. 

 

Ligeledes må det for SMV forudsættes, at mulighederne for lede transaktioner gennem 

hierarki, frem for marked, er relativt begrænsede set i forhold til større virksomheder. Dette 

skyldes blandt andet at SMV ikke i samme grad har mulighed for at fusionere med, eller 

opkøbe andre virksomheder. I praksis betyder dette at SMV ikke har mulighed for at anvende 

end hierarkisk styreform. 

 

Ovenstående bidrager til den opfattelse at den optimale styreform for et CPFR samarbejde, 

ikke bør være den hierarkiske. Det er stadig svært at konkludere på præcis hvilken styreform 

der vil være den bedste for et CPFR samarbejde, set fra et transaktionsomkostningsteoretisk 

perspektiv. Dog må det til stadighed antages at en bilateral styreform vil være det mest 

oplagte bud. 

6.1.3 Kritik af det transaktionsomkostningsteoretiske perspektiv 

Et af de kritikpunkter der har lydt mod transaktionsomkostningsteori er at den ikke er 

dynamisk.115 Dette skal forstås som at man analyserer en transaktion, på et givent tidspunkt, 

og derfor ikke tager højde for at forretningsforhold er dynamiske processer, samt både 

virksomheder og omverden er dynamiske. I forhold til CPFR betyder dette at når man vil 

analysere omkostningerne ved en given transaktion(informationsudveksling), vil man se på 

forhold som eksempelvis hvilke transaktionsspecifikke investeringer der er lavet. Ifølge 

                                                 
114 Noteboom 1993, s. 294. 
115 Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 85. 
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kritikere tager dette dog ikke højde for de dynamiske interorganisatoriske, eller dynamiske 

omverdens forhold der eksisterer. Det vil sige eksempelvis at de transaktionsspecifikke 

investeringer kan ændre sig over tid, ligesom to virksomheder langsomt kan opbygge en grad 

af tillid imellem dem, der gør at de ikke længere behøver gardere sig mod opportunisme.116 

Altså vil grundlaget for en beslutning der på baggrund af en transaktionsomkostningsteoretisk 

analyse, være forsvundet så snart der sker ændringer i de forhold som analysen er baseret på. 

6.2 CPFR i et Netværksteoretisk perspektiv 

Dette afsnit vil kort redegøre for netværksteoriens baggrund, samt give en analyse af CPFR 

fra et netværksteoretisk synspunkt. 

6.2.1 Baggrund/beskrivelse af netværksteori 

Virksomheder kan ikke ses som isolerede enheder, alle organisationer indgår i én eller anden 

form for netværk med andre organisationer.117 Dette er essensens af den netværksteoretiske 

tankegang.  

 

I modsætning til transaktionsomkostningsteorien, er netværksteorien ikke afgrænset til at se 

på dyader, det vil sige forholdet mellem to virksomheder. I netværksteorien lægges der også 

vægt på de indirekte forhold der opstår, eksempelvis mellem en virksomhed, og dens 

leverandørs leverandør. Afgrænsningen i netværksteori udvides derfor, i forhold til 

transaktionsomkostningsteori, til at se på multiple dyader.118   

 

Ifølge netværksteoretikere, så indgår der tre elementer i industrielle netværk; 119 

 

• Aktører 

• Aktiviteter 

• Ressourcer 

 

Aktører kan spænde fra enkeltpersoner i en organisation, til hele organisationer. Aktiviteter 

indebærer transformation samt transaktioner. Ressourcer kan være både menneskelige, 

fysiske, samt finansielle.120  

                                                 
116 Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 85. 
117 Skjøtt-Larsen & Dam Jespersen, 2005, s. 50. 
118 Skjøtt-Larsen, 1999, s. 102-103. 
119 Karlsson, 2003, s. 54. Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 72. 



CPFR i Små og Mellemstore Virksomheder 

 48 

 

Som det ses i figur 6-2 nedenfor, er aktører ifølge netværksteori, dem der udfører aktiviteter, 

kontrollerer ressourcer, samt har viden om begge førnævnte.121 Man kan også vende det lidt 

på hovedet og sige at ressourcer er grundlaget for de aktiviteter der forekommer, og disse er 

igen grundlaget for at det er nødvendigt at der er aktører der leder disse.  

 

 

Figur 6-2: The Network Perspective 

Kilde: Karlsson, 2003 

 

Aktører 

Ifølge netværksteori, skaber aktører i et netværk bånd/relationer mellem hinanden, der 

tenderer mod at opbygge langsigtede forhold. Der skelnes mellem følgende typer af 

bånd/relationer; 122 

 

• Tekniske 

• Sociale 

• Administrative 

• Juridiske  

 

Udviklingen af et netværk mellem organisationer afhænger derfor også af hvordan disse bånd 

ledes og udvikles.123  

                                                                                                                                                         
120 Karlsson, 2003, s. 54. 
121 Karlsson, 2003, s. 54. 
122 Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 75. 
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Cousins fremsætter at relationer mellem organisationer ikke kan betragtes som en enhed, men 

snarere som en proces. Karlsson tilslutter sig dette i en hvis grad ved at sige at 

sammensætningen af organisationer i et netværk hele tiden vil ændre sig, alt efter hvilken 

opgave der skal udføres. Derfor skal man se på netværket som en konstant skiftende 

sammensætning af organisationer, frem for en fysisk enhed. 124 Skjøtt-Larsen et al., finder 

ligeledes at et netværk er dynamisk af natur, det vil sige at de relationer der eksisterer mellem 

de forskellige aktører i et netværk, konstant er i forandring.125 

 

Håkansson og Ford definerer et netværk som værende, i sin simpleste form, forskellige 

enheder bundet sammen af specifikke relationer. De udbygger herefter denne definition og 

siger at et marked, kan ses som netværk bestående af forskellige forretningsenheder, og 

relationerne imellem dem. De siger også direkte at et netværk… ”ikke er en verden af 

individuelle, isolerede transaktioner, imellem virksomheder”.126 Hermed siger de implicit at et 

marked ikke kan beskues som transaktionsomkostningsteorien gør, altså som bestående af 

transaktioner mellem afgrænsede enheder. 

 

Inden for netværksteorien skelnes der mellem formelle og uformelle netværk.127 Formelle 

netværk vil som oftest være baseret på formelle mundtlige og skriftlige aftaler, eksempelvis 

kontrakter, mens uformelle netværk ofte vil være baseret på personlige relationer, eller anden 

uformel interageren mellem aktører i et netværk. 

Denne skelnen er vigtig i forhold til at kunne identificere hvor styrker og svagheder i et 

netværk ligger. Hvis en organisation og en medarbejder eksempelvis skiller deres veje, og en 

del af den netværkskonstellation som organisationen er en del af er bundet op på 

medarbejderens personlige relationer, så kan det betyde at organisationens position i 

netværket bliver svækket. 

 

Aktiviteter 

I et netværk er de enkelte organisationers aktiviteter bundet sammen, summen af et netværks 

aktiviteter er derfor hver organisations samlede aktiviteter, samt måden hvorpå de er bundet 

                                                                                                                                                         
123 Gadde et al., 2003, s. 359. 
124 Cousins, 2002, s. 71. Karlsson, 2003, s. 56. 
125 Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 76. 
126 Haakansson og Ford, 2002, s. 133.  
127 Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 78. 
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sammen.128 Der skelnes mellem fire forskellig slags bånd som beskrevet ovenfor, og disse 

udvikles gennem to forskellige processer, der dog er tæt forbundet;129 

 

• Udvekslingsprocesser 

• Tilpasningsprocesser 

 

Udvekslingsprocesser er de processer hvor organisationer udveksler eksempelvis produkter 

eller informationer. Tilpasningsprocesser er de processer hvor organisationer tilpasser sig til 

hinanden eksempelvis gennem ændrede administrative eller logistiske forhold.  

 

Ressourcer 

Ressourcer kan ifølge Skjøtt-Larsen et als definition være følgende;130 

 

• Menneskelige ressourcer(i.e. arbejdskraft) 

• Maskineri 

• Finansiel kapacitet 

• Produktionskapacitet 

• Viden 

• Organisationel læring 

• Image/brand værdi 

• Innovativ kapacitet 

• Patent rettigheder 

 

Fra et netværksteoretisk perspektiv er en organisations ressourcer kun værdifulde når de er sat 

sammen med ressourcer fra én eller flere andre organisationer.131 Derfor kan det fra et 

netværksteoretisk perspektiv, se ud som om at de bånd man skaber og efterfølgende leder, til 

andre ressourcer end organisationens egne, er mindst ligeså vigtige som de ressourcer 

organisationen selv besidder.132 Dette synspunkt læner sig op ad, men er dog stadig klart 

                                                 
128 Haakansson og Snehota, 2006, s. 261. 
129 Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 74-75. Mattsson og Johanson, 1987. 
130 Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 74. 
131 Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 76. 
132 Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 76 + 78. Haakansson og Snehota, 2006, s. 262. 
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forskelligt, fra det ressourcebaserede perspektiv, der ser en virksomhed som en samling af 

ressourcer og kompetencer, hvor det også er disse der tegner organisationens ydre grænser.133   

 

Jeg vil i det følgende analysere CPFR, set fra et netværksteoretisk synspunkt, ved at se på 

henholdsvis relationsbånd mellem aktører, samt aktivitetsprocesser. Netop relationer mellem 

virksomheder, samt interaktionsprocesserne synes at være det vigtigste i netværksteorien. 

  

6.2.2 CPFR i et netværksteoretisk perspektiv 

Jeg vil her starte med at analysere CPFR ud fra de relationsbånd der ifølge netværksteorien 

eksisterer mellem virksomheder(aktører) i et netværk, det vil sige tekniske, sociale, 

administrative og juridiske bånd. 

Jeg vil derefter analysere CPFR ud fra de interaktionsprocesser der forekommer mellem 

virksomhedernes aktiviteter, det vil sige udvekslings- samt tilpasningsprocesser. 

  

Tekniske bånd 

De tekniske bånd hænger sammen med de teknologier der anvendes af virksomhederne i 

samarbejdet, eksempelvis IT systemer og lignende. 

CPFR har som nævnt i kapitel fem, sit udspring i detailhandlen, og som udgangspunkt har 

udveksling af større mængder POS data spillet en stor rolle. For at dette skal kunne gøres 

succesfuldt kræves det at udvekslingen er automatiseret til en hvis grad, hvilket som oftest vil 

foregå ved hjælp af it systemer(hardware og software). Ses CPFR i denne kontekst vil de 

tekniske bånd i en relation mellem virksomheder, alt andet lige være relativt stærke. 

Som ligeledes nævnt ovenfor er udveksling af POS data, og/eller et it system, dog ikke en 

nødvendighed for at indgå i et CPFR samarbejde. Derfor kan det ikke udelukkes at de 

tekniske bånd i et forhold kan være relativt svage. 

 

Dog må det siges at udveksling af information er rygraden i et CPFR samarbejde. Uanset 

hvilken type information det drejer sig om, må det forudsættes at der kan udveksles større 

mængder information, samt at disse kan håndteres mere effektivt ved hjælp af avancerede 

teknologier. Derfor må det ligeledes forudsættes at virksomheder der indgår i et CPFR 

samarbejde alt andet lige udvikle stærke, tekniske bånd til hinanden. 

   
                                                 
133 For mere om det ressourcebaserede perspektiv, se Grant, 1991. 
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Sociale bånd 

Sociale bånd er den personlige tillid mellem virksomheder, der kommer til udtryk både på et 

organisationelt plan, såvel som på et individuelt plan. 

Det må for det første forudsættes at virksomheder der vælger at indgå i et CPFR samarbejde 

har kendskab til hinanden, samt besidder en form for relationer med hinanden, inden det 

besluttes at gå i gang med CPFR.  

Det må for det andet forudsættes at virksomheder der indgår i et CPFR samarbejde, alt andet 

lige vil have større, og mere tæt kontakt med hinanden til daglig. Derfor må det alt andet lige 

forudsættes at virksomhederne i et CPFR samarbejde vil udvikle stærkere sociale bånd, end 

ellers ville være tilfældet. 

Ydermere er der det forhold, at når en virksomhed aktivt vælger at indgå i et CPFR 

samarbejde, så vurderes det at den er bevidst om den relativt langsigtede tidshorisont der er 

for et sådant samarbejde. Derfor vurderes det også at en virksomhed der aktivt vælger at indgå 

i et CPFR samarbejde, vælger virksomheder som den stoler på, og derfor kan se sig selv 

samarbejde med på længere sigt. 

Derfor må det forudsættes at virksomheder der vælger at indgå i et CPFR samarbejde, alt 

andet lige vil udvikle relationen imellem dem, gennem stærke sociale bånd. 

 

Administrative bånd 

Administrative bånd fremkommer som resultat af de justeringer af administrative rutiner, som 

hver virksomhed i et samarbejde foretager.  

I et CPFR samarbejde må det forudsættes at hver virksomhed må ændre sine administrative 

rutiner i nogen grad, som følge af samarbejdet. Dette gælder for de områder der bliver 

inddraget i samarbejdet, i.e. planlægning, forecasting og lagerstyring. 

Derfor forudsættes det at relationerne mellem virksomheder der indgår i et CPFR samarbejde, 

kun i nogen grad vil skabes og udvikles gennem administrative bånd. 

 

Juridiske bånd 

Med juridiske bånd menes kontrakter mellem virksomheder i et netværk. 

Hvis virksomheder der ønsker at indgå i et CPFR samarbejde, følger VICS ni skridt, vil de 

vide at et af skridtene drejer sig om at udforme en såkaldt ”front end agreement”134, eller 

rammeaftale. Dette er som udgangspunkt en skriftlig aftale, hvor virksomheder aftaler 

                                                 
134 Danese 2007. Thernøe og Andresen, 2002. 
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forudsætninger og mål for CPFR samarbejdet. En sådan rammeaftale vurderes dog ikke til i 

reglen at være et juridisk bindende dokument, men i højere grad en blanding af retningslinjer 

for samarbejdet, samt en form for forventningsafstemning.  

Det må desuden forudsættes at kontrakter vil være uegnede til at udvikle relationerne mellem 

virksomhederne i et CPFR samarbejde, da kontrakter kun i ringe grad vil kunne tage højde for 

den dynamiske udvikling. 

Derfor forudsættes det at virksomheder i et CPFR samarbejde, kun i ringe grad vil udvikle 

relationer mellem hinanden i form af juridiske bånd. 

 

Udvekslingsprocesser 

Udvekslingsprocesser indebærer de processer der forekommer ved udveksling af varer og 

serviceydelser, information, finansiel udveksling, samt sociale udvekslingsprocesser. Gennem 

disse udvekslingsprocesser opbygger virksomheder i et netværk tillid mellem hinanden.135 

 

I et CPFR samarbejde er der lagt op til at virksomheder løbende udveksler information 

angående markedsføringsplaner, forecasts, salg, efterspørgsel, produktionsplaner samt 

lagerbeholdning. Derudover kan der også udveksles information omkring introduktion af nye 

produkter 

 

En del af ovenstående information kan betragtes som særdeles ømfindtlig, og derfor deler 

virksomheder den som udgangspunkt ikke med andre. For at et CPFR samarbejde skal være 

succesfuldt må det dog forudsættes at virksomheder i en hvis grad åbner op over for hinanden, 

og udveksler den nødvendige information.  

Som nævnt ovenfor har virksomheder der vælger at indgå i et CPFR samarbejde givetvis 

allerede et kendskab til hinanden, og som følge deraf en hvis grad af tillid bygget op imellem 

dem. Én måde at bygge videre på denne tillid kan for eksempel være gradvist at dele en større 

og større del af den nødvendige information. På den måde kan virksomhederne langsomt 

bevise overfor hinanden at de ikke har til sinde at udnytte ømfindtlige oplysninger om den 

anden, til egen vinding, og dermed opbygges tillid langsomt mellem dem. 

 

                                                 
135 Skjøtt-Larsen, 1999, s. 100. 
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Den grad af tillid der bygges op mellem virksomheder gennem interaktionsprocesser, er 

afgørende for den interorganisatoriske læring der foregår mellem virksomheder i et netværk, 

og dermed i hvilken udstrækning CPFR samarbejdet kan blive en succes. 

 

Tilpasningsprocesser 

Når virksomheder udfører ovenstående udvekslingsprocesser, finder de som regel ud af at de 

på nogle områder ikke passer sammen, hvilket skaber problemer. Gennem gensidige 

tilpasningsprocesser, tilpasser virksomheder sig hinanden, således eventuelle problemer 

minimeres eller undgås.136 

Dette gøres gennem tilpasninger i produkter eller serviceydelser, tilpasninger i logistiske 

og/eller administrative processer, samt tilpasninger i finansielle processer.137 

 

I et CPFR samarbejde må det antages at de områder hvor der hovedsagligt vil være behov for 

tilpasning mellem virksomhederne, vil være de områder hvor samarbejdet foregår, det vil sige 

planlægning, forecasting og lagerstyring. 

 

Af mere overordnede, strukturelle tilpasningsprocesser kunne være tilpasning af IT systemer, 

således at de kan ”snakke sammen”, og på den måde facilitere informationsudveksling. Det 

kunne være tilpasning af medarbejdere, forstået på den måde at der både er behov for at 

uddanne dem til at indgå i de specifikke, nødvendige samarbejdsprocesser, men også at sikre 

at der sker en generel holdningsbearbejdning mod at være indstillet på samarbejde med den 

anden virksomhed. Ligeledes kunne det være tilpasning af lager setup, således at 

virksomhederne for eksempel flytter deres lager lokationer så de kommer til at ligge i 

umiddelbar nærhed af hinanden, såfremt dette skønnes vigtigt for samarbejdet. 

 

På det mere operationelle plan kunne tilpasningsprocesser i et CPFR samarbejde eksempelvis 

være en afstemning omkring data udvekslingsfrekvensen, således at begge parter er tilfredse 

med hyppigheden af informationsudveklingen. Det kunne ligeledes være tilpasning i form af 

at samarbejdspartnerne i forbindelse med lagerstyring, definerer genopfyldningsintervaller og 

størrelser. 

 

                                                 
136 Mattsson og Johanson, 1987, s. 38. 
137 Skjøtt-Larsen, 1999, s. 100. Mattsson og Johanson, 1987, s. 38. 
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Det må alt andet lige forudsættes at der for at et CPFR samarbejde skal være succesfuldt, må 

være en hvis grad af tilpasning imellem de samarbejdende virksomheder. Det må ligeledes 

antages at jo flere forretningsprocesser der inddrages i samarbejdet, og jo dybere integration 

af disse, desto større grad af tilpasning er nødvendig. 

Fra et netværksteoretisk synspunkt vil en større grad af tilpasning, skabe stærkere bånd 

mellem virksomheder, samt en øget afhængighed af hinanden, hvilket igen vil føre til øget 

tillid.138 

Af dette kan derfor udledes, at jo flere forretningsprocesser der inddrages i CPFR 

samarbejdet, og jo dybere disse integreres, jo større vil graden af interorganisationel læring 

også kunne være. Dette betyder alt andet lige at virksomhederne fra et netværksteoretisk 

synspunkt, vil kunne opnå flere fordele ved CPFR samarbejde, jo bredere henholdsvis dybere 

samarbejdet er. 

6.2.3 Kritik af det netværksteoretiske perspektiv 

Hvorimod transaktionsomkostningsteoriens fokus lå på omkostninger forbundet med 

samhandel mellem virksomheder, så kan man argumentere for at der i netværksteorien er en 

manglende fokus på omkostninger. Som nævnt ovenfor, er fokus i netværksteorien på 

interorganisationel læring, men det vurderes at de omkostninger der er ved et samarbejde, 

negligeres til en hvis grad.   

 

Det netværksteoretiske perspektiv bygger på en langsigtet opbygning af relationer og tillid 

mellem virksomheder i et netværk. Dette har de implikationer at det ikke er velegnet til at 

analysere mere kortsigtede forretningsforhold, ej heller tages der højde for at der kræves 

relativt store ressourcer for at opbygge og udvikle et netværk, hvor man først på længere sigt 

vil kunne høste udbyttet. 

 

Desuden er de resultater, virksomheder kan opnå fra et netværksteoretisk perspektiv, ikke let 

kvantificerbare. 

 

Der ligger indbygget i det netværksteoretiske perspektiv nogle paradokser. Disse paradokser 

er ikke som sådan en kritik, men nogle væsentlige implikationer ved at se på virksomheder fra 

et netværksteoretisk perspektiv.  

 
                                                 
138 Skjøtt-Larsen, 1999, s. 100.  
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Det første paradoks går på at jo tættere virksomheder i et netværk bliver forbundet, 

eksempelvis gennem gensidige investeringer, jo mere begrænsede i deres handlemuligheder 

bliver de også, da de skal tage hensyn til hinanden i beslutningsprocessen.139 Det vil sige at 

selvom tættere relationer i et netværk kan bidrage til øget udvikling, kan det samtidig hæmme 

udviklingen. Skjøtt-Larsen et al., argumenterer for at det mest hensigtsmæssige i sådanne 

situationer dog vil være at prøve at influere ens partnere i netværket til udvikling, frem for at 

påtage sig de ekstra omkostninger forbundet med at finde nye samarbejdspartnere, og på den 

måde ændre konstellationen i netværket.140  

 

Det andet paradoks går på at lige såvel som en organisations netværk er et udslag af dens 

handlinger, ligesådan er organisationen et udslag af det eller de netværk den befinder sig i. 

Skjøtt-Larsen et al. argumenterer derfor rigtigt nok for at det gælder om at finde de rigtige 

samarbejdspartnere.141 

 

Det tredje paradoks går på kontrol i netværket. Hvis én deltager i netværket er dominant og 

opnår kontrol over de andre deltagere, så kan det hæmme netværkets udvikling. Netværket vil 

i dette tilfælde kun udvikle sig i samme hastighed som den kontrollerende deltager. Et 

netværk hvor der ikke er nogen kontrollerende part, vil derimod kunne udvikle sig hurtigere 

og bedre.142 Man risikerer som organisation, så at sige ikke at drage fordel af de synergi 

effekter der kan være ved at være i et netværk. Dette vil gælde for både den dominerende 

organisation, samt de ikke dominerende organisationer i netværket. Det vil dog selv sagt være 

et større problem for de ikke dominerende organisationer, da de til forskel fra den 

dominerende organisation, ikke har reel indflydelse på udviklingen i netværket. 

 

Netop magt har, som beskrevet ovenfor i form af kontrol og dominans, stor indflydelse på 

samarbejde mellem virksomheder. Jo større forskydning i magtforholdet der er mellem to 

virksomheder, jo større indflydelse vil det have på deres samarbejde. 

SMV vil ofte være at finde i forretningsforhold, hvor magtforskydningen er relativt stor, 

specielt hvis de handler med større virksomheder.  

Derfor giver det god mening også at analysere CPFR, set fra et magtteoretisk perspektiv. 

Dette vil jeg gøre i følgende afsnit. 

                                                 
139 Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 79. 
140 Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 79. 
141 Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 79.  
142 Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 79. 



CPFR i Små og Mellemstore Virksomheder 

 57 

 

6.3 CPFR i et Magtteoretisk perspektiv 

I dette afsnit vil jeg først kort give en beskrivelse af magtteori. Derefter vil jeg analysere 

CPFR, set i et magtteoretisk perspektiv. 

6.3.1 Baggrund/beskrivelse af magtteori 

Coughlan et al. definerer magt som værende…”Når én virksomhed(A) får en anden 

virksomhed(B), til at gøre noget som denne ellers ikke ville have gjort”.143 Sagt på en anden 

måde, er magt det samme som at have evnen til at influere en andens valg.  

De definerer ligeledes magt som værende et neutralt begreb, det vil sige hverken negativt eller 

positivt ladet, og en nødvendighed i enhver forsyningskæde. 

Samtidig siger forfatterne at magt ikke er en egenskab man kan tilegne en person eller en 

virksomhed. Magt er derimod noget der eksisterer i et forhold eller en relation, og derfor kan 

en person eller virksomhed være magtfuld i én relation, og samtidig ikke have noget magt i en 

anden relation. 

 

Ifølge samme forfattere er magt helt simpelt lig med den afhængighed som virksomheder har 

overfor hinanden. Det vil sige at jo mere afhængig B er af A, jo mere magt har A over B.  

Afhængighed kan måles på hvor stor nytte den ene part har af den anden, samt hvor mange 

alternativer der er til modparten. Det vil sige at jo større nytte B har af A, og jo færre 

alternative partnere kan give B samme nytte som A gør, jo mere magt har A over B.144 

 

Magt i et forhold kan derfor måles ved at vurdere hvor stor nytte din samarbejdspartner har af 

dig, samt hvor let du kan erstattes. Dette kan ifølge forfatterne gøre på flere forskellige måder, 

hvor nogle er mere præcise end andre.  

Én måde at vurdere det på, er at se på hvor stor en del omsætningen med en 

samarbejdspartner, udgør af dennes totale omsætning. Jo højere denne procentdel er, jo mere 

afhængige er de af dig, alt andet lige. Ligeledes kan man sammenligne sig med sine direkte 

konkurrenter på nogle bestemte parametre, for at se hvilke alternativer din samarbejdspartner 

har til dig, og hvordan disse klarer sig i forhold til dig. 

 

                                                 
143 Coughlan et al., 2006, s. 197. 
144 Coughlan et al., 2006, s. 200. 
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En helt anden måde at vurdere hvilken én virksomheds magt i relation til en anden 

virksomhed, er ved at observere den magt der er mere eller mindre synlig. Der findes ifølge 

Coughlan et al. fem forskellige typer af magt. Disse er;145  

 

• Belønnings magt (Reward power) 

• Tvangs magt (Coercive power) 

• Ekspert magt (Expert power) 

• Legitim magt(Legitimate power) 

• Referent magt(Referent power) 

 

Af disse er belønning den vigtigste, men de skal alle vurderes i sammenhæng med hinanden. 

Jeg vil i det næste afsnit analysere den relative magt i en CPFR relation, ud fra ovenstående 

fem magttyper.  

 

Ved at vurdere fordelingen af magt i en relation, vil man finde frem til magtbalancen.  

Der vil i et forhold altid være en hvis grad af gensidig afhængighed. Dog kan den ene part dog 

godt være meget mere afhængig af den anden, end vice versa, og ergo vil magtbalancen ikke 

være lige. Omvendt kan magtbalancen mellem to parter også være lige, hvad end de er 

gensidigt afhængige af hinanden i lav, eller høj grad. Ifølge Coughlan et al vil koordination og 

kollaboration mellem parter, have de bedste forhold hvis de i høj grad er gensidigt afhængige 

af hinanden. Samme forfattere siger også at hvis to parter ikke er gensidigt afhængige i 

samme grad, i.e. magtbalancen ikke er lige, så vil den mere magtfulde part altid søge at 

udnytte den mindre magtfulde part.146 

Dette er illustreret nedenfor i figur 6-3. 

                                                 
145 For en mere grundig uddybning af hvad disse fem former for magt indebærer, se Coughlan et al., 2006, s. 
204-218. 
146 Coughlan et al., 2006, s. 220. 
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Figur 6-3: Dependency matrix 

Kilde: Cox et al., 2001. 

6.3.2 CPFR i et magtteoretisk perspektiv 

Jeg vil i det følgende analysere magt i en CPFR relation, set ud fra de fem typer af magt som 

beskrevet ovenfor. 

  

Belønningsmagt 

Belønningsmagt er den ene parts evne til at influere den anden parts valg, ved at tilbyde 

sidstnævnte en belønning, eksempelvis i form af kontanter.147 

 

Et CPFR samarbejde bygger som udgangspunkt på udveksling af informationer. Baggrunden 

for at udveksle informationer er dog som regel et ønske om at forbedre virksomhedens flow af 

varer eller serviceydelser. Det vil derfor være naturligt at en virksomhed der kan drage fordele 

ved et CPFR samarbejde, belønner en samarbejdspartner for at indgå i et sådant. Det må 

vurderes at en kontant belønning vil være oplagt, men også belønning i form af eksempelvis 

adgang til bestemte salgskanaler eller markeder vil være relevante i CPFR sammenhæng. 

 

Det vurderes også, at de fordele der vil fremkomme af et CPFR samarbejde, sjældent vil 

fordele sig ligeligt mellem parterne i samarbejdet, uanset om parterne ellers betragter sig selv 

som ligeværdige. Derfor vil det være nødvendigt for den virksomhed der drager større nytte af 

CPFR samarbejdet, at influere den anden virksomhed til at fortsat at indgå i dette. Dette vil 

                                                 
147 Coughlan et al., 2006, s. 204. 



CPFR i Små og Mellemstore Virksomheder 

 60 

ligeledes gøre det naturligt at belønning vil forekomme som en form for magt i et CPFR 

samarbejde.  

 

Det vurderes derfor at magt i form af belønning, i høj grad vil være at finde i et CPFR 

samarbejde. 

 

Tvangsmagt 

Magt i form af tvang er den ene parts evne til at influere den anden parts valg, ved at 

sidstnævnte forventer en reel straf fra førstnævnte, hvis man lader sig influere.148 

 

CPFR er stadig et relativt nyt koncept, og det kræver som udgangspunkt relativt store initiale 

investeringer. Derfor må det forudsættes at en stor del af virksomheder vil tøve med at indgå i 

et sådant samarbejde, hvis de blev præsenteret for muligheden. 

Af dette udledes derfor at magt i form af tvang, vil være et relativt hyppigt forekommende 

scenarie i en CPFR relation. 

 

Ligeledes har CPFR samarbejder hidtil, i høj udstrækning været at finde mellem producenter 

og detaillister, hvor sidstnævnte i høj grad har haft kontrol med en stor del af markedet. 

Derfor har detaillisten også kunne blokere for producentens adgang til en stor del af markedet, 

såfremt denne ikke har efterkommet detaillistens ønsker. Alt andet lige må dette vurderes til 

at øge forekomsten af magt i form af tvang, i CPFR samarbejder. 

 

Fra ovenstående udledes at der i CPFR samarbejder, vil være en relativt høj grad af magt 

anvendelse i form af tvang. 

 

Ekspert magt 

Ekspert magt er den ene parts evne til at influere den anden parts valg, fordi førstnævnte 

besidder viden eller ekspertise, som sidstnævnte finder nyttig, og ikke selv besidder.149 

 

Det må vurderes som sandsynligt at en virksomhed vil indgå i et CPFR samarbejde for at 

opnå viden eller ekspertise fra samarbejdspartneren. Denne ønskede viden og ekspertise 

                                                 
148 Coughlan et al., 2006, s. 209. 
149 Coughlan et al., 2006, s. 211-212. 
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kunne både være om selve CPFR implementering og samarbejde, men det kunne også være 

på helt andre områder, eksempelvis produktudvikling. 

 

Dog vurderes denne sandsynlighed til at være relativt lav. Det må forudsættes at 

virksomheder alt andet lige vælger at indgå i CPFR samarbejder, for at kunne opnå fordele 

der er direkte forbundet med CPFR processen. Det vil sige optimeret produktions- og 

vareflow, samt optimere lagerstyring. 

 

Derfor vurderes forekomsten af ekspert magt i et CPFR samarbejde, at være relativt lav. 

 

Legitim magt 

Legitim magt er, når én part i en relation føler sig forpligtet til, eller ser det som det eneste 

rigtige at følge den anden parts ønsker.150 

 

Som tidligere nævnt vil virksomheder der indgår i et CPFR samarbejde, højst sandsynligt 

have en eller anden form for relation i forvejen. Derfor er det muligt at den ene, eller begge 

parter i et CPFR samarbejde vil føle en eller anden form for loyalitet eller forpligtelse over for 

den anden, baseret på tidligere relationer.  

 

Samtidig laves der en som udgangspunkt en aftale mellem parterne, omkring hvordan CPFR 

samarbejdet skal foregå mellem dem. Som tidligere nævnt er denne aftale som udgangspunkt 

ikke juridisk bindende, men det vurderes dog stadig at parterne i et CPFR samarbejde i vid 

udstrækning vil forsøge at overholde denne hvis muligt. 

 

Dog må det ikke negligeres at virksomheder som oftest sætter deres egen forretning over alt 

andet. Det vil sige at de som udgangspunkt kun vil føle sig forpligtede til at efterkomme den 

andens ønsker, i den udstrækning at det gavner, eller i det mindste ikke skader, deres egen 

forretning. 

 

Derfor vurderes det at der i et CPFR samarbejde, i nogen grad, vil være legitim magt at finde.  

 

 

                                                 
150 Coughlan et al., 2006, s. 214. 
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Referent magt 

Referent magt forekommer når den ene part formår at influere den anden parts valg, fordi 

sidstnævnte i høj grad gerne vil associeres med førstnævnte.151 

 

Det vurderes som sandsynligt at en virksomhed ville vælge at indgå i et CPFR samarbejde 

med en anden, for at kunne associeres med denne. Dette kunne eksempelvis være en 

producent der gerne vil have adgang til en bestemt detaillists butikker, fordi denne står for 

god kvalitet. Omvendt kunne en detaillist vælge at indgå i et CPFR samarbejde med en 

producent, fordi detaillisten gerne vil associeres med producentens varemærke. 

 

Ligesom det dog var tilfældet med ekspert magt, må det vurderes at virksomheder i høj grad 

vælger at indgå i CPFR samarbejder, for at kunne opnå fordele der er direkte forbundet med 

CPFR processen.  

 

Derfor vurderes det at forekomsten af referent magt, i et CPFR samarbejde, er relativt lav. 

 

Der kan fra ovenstående analyse udledes at magt vil være at finde i en CPFR relation, samt at 

nogle typer af magt vil være mere fremtrædende end andre. 

Hvordan magtbalancen vil være i en CPFR relation kan der ikke generaliseres over, det 

afhænger helt og holdent af den specifikke relation.  

 

Dog kan det siges at hvis et samarbejde skal være succesfuldt kræver det en lige fordeling af 

gensidig afhængighed mellem parterne, og specielt ved en høj gensidig afhængighed er der 

grobund for samarbejde og kollaboration. I forhold til CPFR der i høj grad kan betegnes som 

en koordineringsmekanisme må det kunne udledes at en høj gensidig afhængighed er optimalt 

i forhold til at skabe et succesfuldt CPFR samarbejde.  

 

6.4 Opsummering 

Jeg har gennem ovenstående analyse, udbygget forståelsen for CPFR, ved at se på konceptet 

fra tre forskellige teoretiske synsvinkler. For at opsummere kom jeg frem til følgende, der 

udgør en teoretisk referenceramme for CPFR; 

 
                                                 
151 Coughlan et al., 2006, s. 216. 
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• Fra et transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv fandt jeg at den bilaterale eller 

hybride styreform umiddelbart vil være den mest optimale for et CPFR samarbejde. 

Dog er det ikke muligt at konkludere fuldt ud på dette, ud fra analysen. 

 

• Fra et netværksteoretisk synspunkt fandt jeg frem til at virksomheder hovedsagligt 

udvikler deres CPFR relation gennem tekniske og sociale bånd, i nogen grad gennem 

administrative bånd, og kun i ringe grad gennem juridiske bånd. 

Jeg fandt ligeledes ud af at jo flere forretningsprocesser der indgår i et CPFR 

samarbejde, samt jo dybere disse integreres, jo flere fordele vil virksomheder kunne 

opnå set fra et netværksteoretisk synspunkt. 

 

• Fra et magtteoretisk synspunkt fandt jeg frem til at magt i en CPFR relation 

hovedsagligt vil forekomme i form af belønning og tvang, samt i nogen grad i form af 

legitim magt. Jeg fandt ligeledes frem til at en CPFR relation vil have de bedst mulige 

forhold for at udvikle sig og være succesfuld, hvis magtbalancen lige mellem de to 

parter, specielt hvis de begge har relativt stor magt i forhold til hinanden. 

 

Jeg vil i det følgende afsnit forsøge at verificere de resultater jeg er kommet frem til i 

ovenstående afsnit, ved at se på allerede eksisterende CPFR relationer. 

7. CPFR som koordineringsmekanisme 

Jeg vil i dette afsnit gennemgå empiriske erfaringer fra nogle af de allerede eksisterende 

CPFR samarbejder, der er at finde i litteraturen. Dette vil blive gjort i henhold til ovenstående 

teoretiske referenceramme.  

 

Målet med dette afsnit er desuden at undersøge om implementering af CPFR rent faktisk kan 

give de fordele som teorien foreskriver, specielt i form af lavere lagerbinding, og færre OOS 

situationer. Dette er for at vise at CPFR rent faktisk kan løse problemstillingen i denne 

opgave. 

 

Ligeledes er målet at se om der er nogle ligheder i den måde hvorpå forskellige virksomheder 

succesfuldt implementerer CPFR. Dette vil jeg i slutningen af afsnittet bruge til at give nogle 

generelle anbefalinger i forhold til CPFR implementering. 
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7.1 CPFR samarbejder 

7.1.1 CPFR hos Whirlpool 

I en redegørelse af Whirlpool’s CPFR implementering,152 viser Sagar hvordan en stor 

producent har startet CPFR samarbejde med to af sine store kunder. Ud af casen kan indirekte 

og direkte læses følgende der relaterer til ovenstående analyse.  

 

Whirlpools ønske om at implementere CPFR kom hovedsageligt grundet en relativt høj 

frekvens af transaktioner og en relativt høj usikkerhed imellem parterne som følge af 

problemer med at levere de efterspurgte varer. Whirlpool har investeret i et IT system, til at 

facilitere CPFR partnerskabet, som den ene af deres kunder allerede brugte i forvejen. Dette 

system kan dog også bruges til CPFR samarbejde med andre af deres kunder. 

Whirlpool har ligeledes investeret i træning af deres egne, og samarbejdspartnerens ansatte, i 

CPFR processen. Træningen af egne ansatte vil også kunne udnyttes i andre CPFR 

samarbejder, mens træningen af samarbejdspartnerens ansatte må anses som en 

transaktionsspecifik investering, der er tabt hvis samarbejdet ophører. 

Begge ovenstående forhold, viser at der er en blanding af transaktionsspecifikke og ikke-

transaktionsspecifikke investeringer. 

 

Dette synes at støtte ovenstående analyse, i at en bilateral styreform er den mest effektive for 

et CPFR samarbejde, set fra et transaktionsteoretisk synspunkt. 

Dog kan det ikke direkte læses ud af casen hvorvidt Whirlpool har implementeret nogle 

sikkerhedsforanstaltninger for at gardere sig mod eventuel opportunisme. 

 

Af samme case kan det læses at Whirlpool har valgt at facilitere CPFR samarbejdet gennem et 

avanceret IT system. Dette vidner om at der vil skabes stærke tekniske bånd mellem dem selv 

og deres samarbejdspartnere. 

Forfatteren til casen skriver at Whirlpool allerede havde etablerede samarbejder på andre 

områder, med de virksomheder som de valgte at indgå CPFR samarbejde med. Som følge af 

CPFR samarbejdet er der dog sket en klar forbedring i forholdene mellem de specifikke 

afdelinger der er direkte involveret. Dette vidner om stærke sociale bånd mellem Whirlpool 

og dets partnere. 

                                                 
152 Sagar, 2003. 
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Der beskrives ligeledes hvordan Whirlpool har skræddersyet CPFR processen alt efter den 

specifikke kundes behov. CPFR processen er dog kun skræddersyet i en hvis grad, så derfor 

vidner dette kun om relativt stærke, administrative bånd, sammenlignet med de tekniske og 

sociale bånd. 

Det kan ikke direkte læses ud af casen hvorvidt der er lavet specifikke kontrakter angående 

CPFR samarbejdet. Dog kan Whirlpools fokus på samarbejde og personlige relationer med 

deres kunder tolkes som at kontrakter kun er nødvendige i ringe grad. Som følge af dette, er 

de juridiske bånd svage.  

 

Af casen kan det læses at Whirlpool forecast data, informationer omkring løbende 

målsætninger og hvorvidt disse er nået, samt data i form af indkøbsordrer. Dette gøres med 

faste tidsintervaller. 

Som nævnt ovenfor har Whirlpool i en hvis grad tilpasset CPFR processen til den enkelte 

leverandør, alt efter hvilke behov denne har haft. Ligeledes har Whirlpool ændret blandt andet 

deres interne forecasting proces, for at den skulle passe til CPFR samarbejde. Af dette kan 

læses at der har været en relativt stor grad af tilpasning fra Whirlpools side. Det er ikke muligt 

at udlede hvorvidt, og i hvilken grad, Whirlpools partnere har tilpasset sig.  

 

Det er ikke muligt at læse direkte ud af casen, hvordan magtforholdene mellem Whirlpool og 

dens kunder er.  

Dog ses det at både Whirlpool og dens leverandører er relativt store virksomheder, og de har 

alle haft et ønske om at forbedre leveringssikkerheden, da OOS situationer har ført til mistet 

salg for alle parter. Ud fra dette må det umiddelbart siges at der er en relativt høj, gensidig 

magtbalance mellem Whirlpool og dens kunder, og at denne magt udøves hovedsagligt i form 

af belønning.  

Dette stemmer umiddelbart overens med analysen tidligere i opgaven, dog er magt i form af 

tvang ikke tilstede i casen. 

 

Af Whirlpool casen kan der udover den ovenstående analyse, udledes følgende betragtninger. 

Det kan betale sig at starte CPFR samarbejdet op langsomt, det vil sige med få 

forretningsprocesser, og lave krav. Senere i forløbet øges antallet af forretningsprocesser, og 

der stilles højere krav til resultaterne. På den måde er der større chance for en succesfuld 

implementering fra start, hvilket igen sikrer at ingen af parterne forlader samarbejdet i utide 
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på grund af dårlige, indledende resultater. Ligeledes kan det betale sig at gå efter de lavt 

hængende frugter i starten af samarbejdet. 

 

Desuden er det ifølge forfatteren vigtigt at sikre at man har accept af, og opbakning til, CPFR 

projektet, både fra ens egen interne organisation, samt fra samarbejdspartnerens organisation. 

 

Resultaterne af Whirlpools CPFR implementering har været forbedrede forecasts, mere jævn 

efterspørgsel fra kunderne, samt forbedrede personlige forhold mellem organisationerne. 

7.1.2 CPFR mellem Sears og Michelin 

Steerman præsenterer processen og resultaterne af et CPFR samarbejde mellem Sears og 

Michelin.153 Målet med dette samarbejde har været at reducere lagerbeholdningen hos både 

leverandør og kunde, samt reducere antal OOS situationer hos kunden. 

 

Det ses i casen at de to virksomheder har en relativt høj frekvens af transaktioner, i form af 

data- og informationsudveksling.  

Det kan ikke direkte aflæses i casen, i hvor høj grad usikkerhed eksisterer mellem de to parter, 

men det må forudsættes at det gør i en hvis grad.  

 

Sears og Michelins har i forbindelse med CPFR samarbejdet investeret i træning af 

medarbejdere i CPFR processen, samt i et IT system der er delvist tilpasset deres specifikke 

samarbejde. Dette betyder at der er foretaget transaktionsspecifikke investeringer i nogen 

grad. En del af IT systemet samt medarbejdernes træning vil dog formentlig kunne bruges i et 

CPFR samarbejde med en alternativ samarbejdspartner, hvilket giver forholdet en blanding af 

transaktionsspecifikke og ikke-transaktionsspecifikke investeringer. 

 

Ovenstående støtter argumentet for at den bilaterale styreform er den mest effektive styreform 

for et CPFR samarbejde, set fra et transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv. 

 

CPFR samarbejdet mellem Sears og Michelin er bundet op på et IT system, der løbende bliver 

tilpasset de to virksomheders specifikke samarbejde. Desuden foregår en stor del af 

virksomhedernes interaktion, igennem IT systemet. Dette resulterer i stærke tekniske bånd 

mellem Sears og Michelin.  
                                                 
153 Steerman, 2003. 
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Sears og Michelin har før de indgik CPFR samarbejde, en lang forretningshistorie sammen. 

Dette understøtter ovenstående analyse i at CPFR samarbejder hovedsagligt indgås mellem 

virksomheder der allerede har erfaring med at samarbejde med hinanden. Casen giver 

eksempler på hvordan de sociale bånd mellem de to virksomheder har udviklet sig grundet 

den øgede kommunikation. Det er ligeledes indikeret at der hidtil har været et godt 

samarbejde mellem virksomhederne i CPFR processen. Dette indikerer i nogen grad stærke 

sociale bånd. 

Det kan ikke læses direkte ud af casen, hvorvidt de to parter har tilpasset deres administrative 

rutiner til hinanden. 

De to parter har lagt vægt på at udforme en CPFR aftale der specificerer hvilke processer der 

skal indgå i samarbejdet og mål. Dette er dog ikke at betragte som et juridisk dokument, 

blandt andet fordi parterne løbende kan lave ændringer i dokumentet så det hele tiden passer 

til fremtidige mål og behov. 

 

De to parter udveksler løbende, og med faste intervaller, informationer og data i form af 

forecasts, tilgængelig lagerbeholdning, indkøbsordrer, samt salgstal. 

Det ses i casen at de to virksomheder løbende har tilpasset sig hinanden, på forskellige 

områder i CPFR samarbejdet. 

 

Ud af casen kan det læses at der er en relativt høj gensidig afhængighed mellem de to 

virksomheder, og dermed en lige magtbalance. Det må af casen udledes at magt mellem 

virksomhederne hovedsagligt udøves som belønningsmagt. 

 

Fra Sears – Michelin casen kan der udover ovenstående analyse udledes følgende 

betragtninger. 

CPFR samarbejdet kan med fordel startes med et begrænset antal processer og mål, da det alt 

andet lige giver en større succesrate fra start, samt gør projektet mere overskueligt. Desuden 

kan succesoplevelser fra start give organisationen mod på at forfølge større mål. Det er 

ligeledes fordelagtigt at gå efter lavt hængende frugter, for på den måde at sikre udbytte af 

samarbejdet fra start.  

Det er ifølge forfatteren til casen ligeledes vigtigt at der er opbakning fra topledelsen til 

påbegyndelse af et CPFR samarbejde. 

 

Af casen kan følgende resultater aflæses for Sears og Michelin.  
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Begge virksomheder har oplevet en væsentligt reduceret lagerbinding, samtidig med at 

Sears(detaillisten) har oplevet færre OOS situationer. 

Omkostningerne til dataudveksling mellem virksomhederne er ligeledes faldet, grundet 

automation. 

7.1.3 CPFR hos Motorola 

Cederlund et al. præsenterer i deres artikel, et casestudie Motorolas CPFR samarbejde med 

deres kunder.154 Motorola har set det nødvendigt at indgå CPFR samarbejde med dets kunder, 

for at reducere antallet af OOS situationer. 

  

Det kan af artiklen læses at frekvensen af transaktioner mellem Motorola og dens kunder er 

relativt høj. Transaktionerne indebærer blandt andet udveksling af forecasts, marketing planer 

og salgstal på detailplan. 

 

CPFR samarbejdet mellem Motorola og dens kunder er faciliteret gennem et indkøbt IT 

system, samt allerede eksisterende EDI forbindelser. IT systemet må forudsættes at kunne 

bruges af Motorola til CPFR samarbejder med andre kunder, og EDI forbindelsen må 

forudsættes at kunne benyttes til det den oprindeligt blev brugt. Dette gør 

transaktionsspecificiteten af begge, lav.    

Motorola har ligeledes tilpasset sin organisation til CPFR samarbejdet generelt, samt til 

specifikke kunder i nogen grad. Denne tilpasning må i nogen grad siges at være en 

transaktionsspecifik investering. Altså ses en blanding af transaktionsspecifikke og ikke-

transaktionsspecifikke investeringer. 

 

I casen gives flere eksempler på de teknologier som Motorola og dens kunder har 

implementeret, for at kunne facilitere CPFR samarbejdet. Dette vidner om stærke tekniske 

bånd. Dog skal det nævnes at forfatterne argumenterer for at det tekniske bånd er vigtigt, men 

uden betydning hvis ikke organisationerne forstår at samarbejde.  

 

Som følge af CPFR samarbejdet foregår der nu kommunikation på flere punkter mellem de 

involverede organisationer, hvor det tidligere hovedsagligt var salgsafdelingen hos Motorola, 

samt indkøbsafdelingen hos kunden der kommunikerede. Dette har været med til at styrke den 

overordnede kommunikation mellem de to parter og ligeledes de sociale bånd. 
                                                 
154 Cederlund et al., 2007. 
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Der skrives i artiklen at Motorola og dens kunder i deres CPFR samarbejde har ændret deres 

respektive organisationer for at tilpasse sig hinanden, herunder også de formelle 

kommunikationskanaler mellem virksomhederne. Dette indebærer administrative bånd af en 

relativ styrke. 

 

Forfatterne til artiklen indikerer at formelle processer er en forudsætning for et CPFR 

samarbejde. Der nævnes dog ikke noget om hvorvidt Motorola har indgået formelle juridiske, 

kontrakter med dens kunder. 

 

Det ses i casen at Motorola og deres samarbejdspartnere har ændret mange væsentlige 

forretningsprocesser, for at tilpasse sig hinanden i CPFR samarbejdet. Både Motorola og dets 

leverandører har ligeledes ændret på væsentlige punkter i deres organisationelle struktur, ved 

at nedlægge stillinger der blev overflødige ved samarbejdet, samt oprette nye for at tilpasse 

sig CPFR samarbejdets behov. 

 

Det kan af casen læses at både Motorola og dens kunder er relativt afhængige af hinanden, da 

OOS situationer hos kunden, resulterer i tabt salg for både Motorola og kunden selv. Dog 

indikerer forfatterne dog at Motorola formentlig er mere afhængig af dens kunder. Dette 

skyldes at hvis et Motorola produkt er udsolgt, vil nogle af slutkunderne købe en konkurrents 

produkt, hvilket skaber tabt salg for Motorola på kort sigt, samt muligvis også på længere sigt.  

 

Cederlund et al. kommer i deres undersøgelse af Motorolas CPFR implementering frem til at 

man får de bedste resultater ved at starte med få partnere og få forretningsprocesser.155 Når 

disse er på plads, og fungerer, kan man udvide med flere forretningsprocesser, og eventuelt 

flere partnere.  

Cederlund et al. argumenterer for at man skal begynde sin CPFR implementering med 

forretningsprocesser hvor man kan få et relativt hurtigt udbytte af sine investeringer.156 Dette 

gør det nemmere at få organisationel opbakning til videre implementering.  

 

Cederlund et al. finder i deres undersøgelse at for at få en succesfuld CPFR implementering 

gælder det om at fokusere på at opbygge langsigtede relationer mellem de involverede 

                                                 
155 Cederlund et al., 2007. 
156 Cederlund et al., 2007. 
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organisationer, for på den måde også kunne opbygge et længerevarende samarbejde.157 Ifølge 

forfatterne gøres det blandt andet ved at opbygge sociale relationer mellem de personer eller 

teams der er kontaktfladen mellem de involverede virksomheder. 

 

Forfatterne til artiklen anbefaler ligeledes at der før et CPFR samarbejde påbegyndes, skal 

man sikre sig klar opbakning fra ledelsen hos både leverandør og kunde. 

 

Både Motorola og deres kunder har oplevet færre OOS situationer, samt øget salg, som følge 

af CPFR samarbejdet. Begge parter har ligeledes kunne reducere deres sikkerhedslager 

væsentligt, og dermed den samlede lagerbinding. 

7.1.4 Diverse CPFR undersøgelser 

McCarthy og Golicic har foretaget undersøgelse med tre involverede casevirksomheder.158 

Her finder de at alle tre casevirksomheder har opnået flere fordele ved at implementere CPFR, 

blandt andet øget responsivitet samt en mere effektiv lagerbeholdning. Alle tre 

casevirksomheder har startet deres vej ind i CPFR, ved at fokusere på samarbejde med få af 

deres vigtigste, nuværende leverandører og kunder. På den måde har de kunne få udbytte af 

de investeringer i samarbejdet de har foretaget, relativt hurtigt. Fra et 

transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv taler dette altså for at virksomheder som 

udgangspunkt starter CPFR samarbejder med få, vigtige partnere. 

 

Danese kommer frem til at antallet af samarbejdspartnere for en virksomhed involveret i et 

CPFR samarbejde, blandt andet afhænger af hvor langt virksomheden er i sin egen CPFR 

udvikling. Er den relativt ny i forhold til CPFR vil den have få samarbejdspartnere, mens en 

virksomhed med mange samarbejdspartnere vil være længere fremme i sin CPFR udvikling. 

Dog er det ikke givet at virksomheder der er længere fremme i deres CPFR udvikling, 

nødvendigvis har mange samarbejdspartnere, det kræves blandt andet der som udgangspunkt 

er relativt mange potentielle samarbejdspartnere i virksomhedens netværk. Antallet af 

potentielle samarbejdspartnere afhænger af hvilken type relationer en virksomhed besidder i 

netværket. Tillidsfulde relationer kan nævnes som en forudsætning for at kunne indgå 

succesfulde CPFR partnerskaber.159 

  
                                                 
157 Cederlund et al., 2007. 
158 McCarthy og Golicic, 2002. 
159 Danese, 2007, s. 199. 
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Skjøtt-Larsen et al. har foretaget en større spørgeskemaundersøgelse omkring danske 

virksomheders holdninger til CPFR samarbejde.160 Af denne undersøgelse udleder forfatterne 

blandt andet at en virksomhed der ønsker at starte med CPFR, begyndelsesvist bør fokusere 

på nogle få samarbejdspartnere, samt få forretningsprocesser. Når disse er implementeret med 

succes, kan virksomheden derefter udvide antallet af samarbejdspartnere, samt udvide antallet 

af forretningsprocesser. 

 

Corsten og Kumar undersøger effekterne af samarbejde mellem leverandører og store 

detaillister, i en ECR kontekst.161 De finder at leverandører, uanset størrelse, får fordele ved at 

samarbejde med store detaillister. Hvis leverandøren har mulighed for at selv at vælge 

samarbejdspartner, vil de bedste resultater dog komme ved at samarbejde med store 

detaillister der er til stole på, samt har mere viden opbygget i organisationen og præsterer 

bedre i forhold til lignende samarbejder. Til trods for at et samarbejde vil skabe fordele for 

leverandøren, finder de at der er reelle risici for at leverandøren vil opfatte samarbejdet som 

uligevægtigt.  

 

Samme forfattere foretager en interessant observation i at, jo større leverandøren er, samt jo 

vigtigere detaillisten er for leverandøren, jo større sandsynlighed er der for at leverandøren 

implementerer ECR på opfordring af leverandøren.162 Den sidste observation viser at der er 

hold i teorien om at jo mere afhængig B er af A, jo større magt har A over B. Den første 

observation viser at størrelse har betydning i forhold til implementering af koordinative 

samarbejder mellem parter i en forsyningskæde. Man kan udlede at dette skyldes både de 

ressourcemæssige barrierer163, men ikke mindst at den generelle indstilling til 

interorganisatoriske samarbejder, ændrer sig med virksomhedens størrelse.   

 

Borchert finder i sin undersøgelse at andelen af virksomheder der deltager i ECR 

partnerskaber, er langt højere blandt store virksomheder, end blandt SMV.164  

Han finder at én af grundene til den lavere andel af deltagende SMV er at den eller de større 

partnere, ikke har tilstrækkelig med viden eller erfaring med ECR. Dette hænger sammen med 
                                                 
160 Skjøtt-Larsen et al., 2003. 
161 Corsten og Kumar, 2005. Som tidligere nævnt, kan ECR betragtes som forløberen for CPFR, og derfor er det 
fundet relevant at bruge det i denne opgave. Fokus i Corsten og Kumar’s artikel er på selve 
samarbejdsprocessen, og ikke det tekniske aspekt af ECR, dette er endnu en grund til at artiklen er fundet 
relevant at bruge. 
162 Corsten og Kumar, 2005, s. 87 + 90. 
163 Ressourcer i denne sammenhæng kan være tekniske og menneskelige, e.g. IT systemer og medarbejdere. 
164 Borchert, 2002.  
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Corsten og Kumar’s observation om at hvis en leverandør har mulighed for det, skal den 

vælge at indgå i samarbejder med virksomheder der har viden om processen.  

Borchert finder ydermere at én af grundene til at den lavere andel af SMV deltagelse, skyldes 

at virksomheden selv, ikke besidder de kompetencer eller vilje fra ledelsens side, det kræver 

at indgå i et samarbejde. 

 

Danese finder at der er en sammenhæng mellem de mål en virksomhed har med et CPFR 

samarbejde, og den dybde af integration der forekommer. Hvis målet er en mere effektiv 

forsyningskæde, eksempelvis lavere lagerbinding, vil et CPFR samarbejde begrænse sig 

udelukkende til informationsudveksling mellem parterne, med andre ord udveksling af data. 

Hvis målet derimod er øget responsivitet vil parterne gå skridtet videre og udover simpel 

udveksling af data, også lave fælles planlægning.165 

Dette styrker Skjøtt-Larsen et al’s teoretiske forklaring166 om at virksomheder der indgår i et 

CPFR samarbejde med en lav grad af integration, har en transaktionsomkostningsteoretisk 

tilgang til dette. 

7.2 Opsummering 

Fra ovenstående undersøgelser, kan det udledes at de teoretiske forudsætninger for et CPFR 

samarbejde der blev fundet frem til i kapitel seks, i høj grad også er at finde i praksis. 

 

Det ses ligeledes fra ovenstående at reduceret lagerbinding og reduceret antal OOS, som 

resultat af CPFR, er at finde i praksis.  

 

Derudover kan der udledes følgende generelle anbefalinger; 

 

• Det er vigtigt at have fuld opbakning fra topledelsen i en virksomhed, før CPFR 

startes op. 

• Det er vigtigt at hele organisationen forstår, og støtter op om, CPFR projektet. 

• Det giver de bedste resultater at indlede CPFR samarbejde med én eller få partnere. 

Antallet af samarbejdspartnere kan senere hen øges.167 

                                                 
165 Danese, 2007, s. 194. 
166 Skjøtt-Larsen et al., 2003. 
167 Gadde og Snehota argumenterer ligeledes for at tætte partnerskaber med samarbejdspartnere kræver mange 
ressourcer at opbygge, og at det derfor vil være fordelagtigt for en organisation kun at indgå i få, men varierede, 
tætte partnerskaber. Gadde og Snehota, 2000. 
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• Det giver de bedste resultater at starte et CPFR samarbejde med få 

forretningsprocesser, og gå efter de lavt hængende frugter fra start. 

• Hav fokus på at opbygge tillidsfulde relationer til din CPFR samarbejdspartner. Det 

gælder både overordnet på det organisationelle plan, men også på det sociale plan, 

medarbejdere de to virksomheder imellem. 

  

Jeg vil i det følgende afsnit se mere specifikt på CPFR, i en SMV kontekst. 

8. CPFR i en SMV kontekst 

Ovenstående teoretiske og empiriske analyse tjener som et godt udgangspunkt til at forstå 

hvordan CPFR bør anvendes, generelt set. Der er dog ikke i særlig grad taget højde for 

kontekstuelle faktorer, såsom virksomhedens størrelse. 

  

Der er derfor brug for at udvide vores forståelse for problemet i netop en SMV kontekst. 

Dette vil jeg gøre ved først at se på hvilke specielle forudsætninger der adskiller SMV fra 

større virksomheder. Jeg vil derefter udvide ovenstående teoretiske referenceramme, samt 

tilføje nogle generelle anbefalinger der er specifikt møntet på SMV. 

8.1 Specielle forudsætninger for SMV i forhold til CPFR 

Ifølge Hung og Jeong er der generelt i management litteraturen taget udgangspunkt i større 

virksomheder. De mener derfor at ved at tage udgangspunkt i forskellene mellem større 

virksomheder og SMV, og derefter teste management teorierne på SMV, kan finde ud af om 

de fungerer i lige så høj grad i denne kontekst.168 

 

Jeg vil fokusere på den forudsætning der ofte går igen i litteraturen, og det er at SMV ofte 

karakteriseret ved at være relativt ressourcesvage.169  

Dette betyder at et scenarie hvor SMV implementerer CPFR fuldt ud på alle processer, og 

samtidig integrerer sig fuldt i dybden, er usandsynligt da dette alt andet lige, vil kræve langt 

flere ressourcer end der er til stede i virksomheden. 

 

I og med at der eksisterer denne specielle forudsætning for SMV, vil jeg også justere på den 

teoretiske referenceramme, jeg tidligere fandt frem til. 

                                                 
168 Hong og Jeong, 2006. s. 293. 
169 Williams, 2006, s. 3833. E.N. Tan et al., 2006, s. 239. Çalıpınar, 2007, s. 91. 
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Det må på linje med den generelle antagelse om at der i et CPFR samarbejde vil være en 

relativt høj frekvens af transaktioner, samt en relativt høj usikkerhed, også forudsættes at 

disse er til stede hvis den ene eller begge parter i samarbejdet er SMV. 

De transaktionsspecifikke investeringer vil ligeledes være en blanding af specifikke og ikke-

specifikke investeringer. Det må dog forudsættes at de transaktionsspecifikke investeringer 

SMV foretager sig, alt andet lige vil udgøre en relativt stor del af virksomhedens samlede 

investeringer, og dermed have stor indflydelse på virksomheden.  

 

SMV vil i et samarbejde med en større virksomhed sjældent kunne opnå et gensidigt niveau af 

transaktionsspecifikke investeringer, da værdien af disse som oftest vil være mindre for den 

større virksomhed. Derfor vil SMV i et CPFR forhold med en større virksomhed altid have 

risiko for at sidstnævnte opfører sig opportunistisk, da det ikke er muligt fra SMV’s side at 

gardere sig mod denne opportunisme gennem transaktionsspecifikke investeringer. Derfor bør 

SMV søge at minimere de transaktionsspecifikke investeringer i forbindelse med et CPFR 

samarbejde med en større virksomhed. På den måde kan SMV undgå at blive ”låst” i et 

samarbejde, der viser sig ikke at være fordelagtigt for dem. 

 

Da SMV har begrænsede ressourcer, samt i mange tilfælde heller ikke har det samme 

langsigtede forretningsmæssige fokus som større virksomheder, kan der være nogle 

implikationer i forhold til netværksteoretiske synspunkt.  

 

Jeg fandt tidligere ud af at virksomheder i et CPFR samarbejde i høj grad ville udvikle stærke 

tekniske og sociale bånd.  

I forhold til tekniske bånd vil det for SMV højst sandsynligt være sværere at udvikle disse 

bånd. Dette skyldes at ressourcer til investering i teknologi, samt træning af medarbejdere i 

dette, vil være lavere i SMV.  

Som tidligere nævnt vil informations udveksling også kunne faciliteres gennem mere 

lavteknologiske former, eksempelvis telefon eller e-mail. Derfor vil det for SMV ikke være en 

umulighed at udvikle tekniske bånd, men de må alt andet lige forudsættes at være svagere end 

hos større virksomheder. 

I forhold til sociale bånd må det forudsættes at SMV vil knytte stærkere sociale bånd i et 

CPFR samarbejde, end større virksomheder vil. Dette skyldes at der som regel er langt færre 

personer tilknyttet et givent forretningsområde i SMV, eksempelvis marketing. Derfor vil den 
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eller de relativt få personer her, alt andet lige have mere kontakt med samarbejdspartneren, og 

dermed kunne knytte stærkere bånd. I modsætning til større virksomheder, hvor der 

formentlig vil være langt flere forskellige personer der varetager kontakten med 

samarbejdspartneren og derfor ikke vil knytte lige så stærke sociale bånd. Desuden må det 

forudsættes at SMV søger at kompensere for manglende ressourcer på andre områder, ved at 

søge at knytte stærkere sociale bånd.   

 

SMV vil som oftest være mere afhængig af den større samarbejdspartner, end denne er af 

SMV. Dette gælder specielt hvis SMV er leverandør eller producent og den større 

samarbejdspartner er kunde. Dette betyder at magtbalancen i forholdet svinger over til den 

større samarbejdspartners fordel. 

Vi kan dog tage med fra den forudgående analyse, at der er størst mulighed for et succesfuldt 

CPFR samarbejde, såfremt begge parter har lige stor magt i forholdet med hinanden. Magt, 

eller afhængighed, er i teorien ikke afhængig af størrelsen på virksomhederne. I praksis vil 

størrelsen dog som oftest have indflydelse på afhængigheden parterne imellem. 

 

For SMV gælder det derfor i praksis om at indgå i CPFR samarbejde med en partner der har 

omtrent den samme størrelse som SMV selv, det vil sige en anden SMV. Der kan selvfølgelig 

være andre kontekstuelle faktorer end størrelsen, der har indflydelse på magtbalancen, men alt 

andet lige vil der som udgangspunkt være en relativt lige stor, gensidig afhængighed mellem 

virksomheder af samme størrelse. 

 

For kort at opsummere, er der derfor nogle ting SMV bør gøre anderledes end større 

virksomheder, i forhold til den teoretiske referenceramme jeg tidligere fandt frem til. 

 

• Fra et transaktionsomkostningsteoretisk synspunkt skal SMV søge at minimere de 

transaktionsspecifikke investeringer, for på den måde ikke at binde sig for tæt til en 

anden virksomhed, eller blive ”låst” i et CPFR samarbejde. 

 

• Fra et netværksteoretisk synspunkt skal SMV søge at udnytte de specifikke styrker der 

er ved at være en mindre virksomhed. Dette kan blandt andet være at knytte stærke 

sociale bånd. 
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• Fra et magtteoretisk synspunkt skal SMV søge at indgå CPFR samarbejde med 

virksomheder der har omtrent samme størrelse som dem selv. 

   

8.2 Specifikke anbefalinger til SMV 

På baggrund af ovenstående afsnit, vurderer jeg at SMV kan drage fordele af et CPFR 

samarbejde på lige fod med større virksomheder, hvis de tager højde for de specielle 

forudsætninger de har for det, når de implementerer.  

 

Som udgangspunkt bør SMV der ønsker at implementere CPFR, følge de generelle 

anbefalinger, og starte med at udvælge få samarbejdspartnere de har forudgående kendskab 

til, fokusere på få forretningsprocesser og en lav grad af integration.  

 

I modsætning til de generelle anbefalinger om at virksomheder herefter kan søge at udvide 

både antallet af forretningsprocesser, samt dybden af integrationen, vil jeg argumentere for at 

SMV bør gå en anden vej. 

 

Dette kan de gøre ved at fokusere på at udvide antallet af forretningsprocesser i CPFR 

samarbejdet, men stadig holde en lav grad af integration. Ved at fokusere på bredden- frem 

for dybden af integration, kan SMV drage fordel af CPFR uden at binde sig for tæt til 

bestemte samarbejdspartnere. Dette skyldes at den lave grad af integration, alt andet lige gør 

behovet for transaktionsspecifikke investeringer mindre. Ved hovedsagligt at lave 

investeringer med ingen eller lav grad af transaktionsspecificitet, vil SMV kunne flytte disse 

ressourcer fra et samarbejde til et andet, såfremt en samarbejdspartner skulle vise sig at agere 

opportunistisk. 
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Figur 8-1: Different Levels 

Kilde: Skjøtt-Larsen et al., 2003. 

 

For at illustrere dette vil jeg tage udgangspunkt i Skjøtt-Larsen et al’s model, af forskellige 

niveauer af CPFR, se figur 8-1.170 Ifølge forfatterne er ”Basic CPFR” kendetegnet ved at få 

forretningsprocesser er involveret, og integration forekommer stort set ikke. ”Developing 

CPFR” involverer derimod flere forretningsprocesser, og en dybere grad af integration, mens 

”Advanced CPFR” kan betragtes som CPFR implementeret i sin fulde udstrækning. 

 

I forhold til SMV mener jeg at udgangspunktet er det samme som ovenfor, det vil sige Basic 

CPFR. Dog mener jeg ikke at SMV skal søge at øge graden af integration(i.e. dybden) i et 

samarbejde, ud over det niveau det har som Basic CPFR. På den måde undgår SMV unødigt 

at komme til at indgå i et samarbejde, som de reelt ikke har mulighed for at træde ud af igen, 

uden at der vil væres store omkostninger ved det. 

Derimod mener jeg at SMV, i lighed med ovenstående model, godt kan søge at udvide 

antallet af forretningsprocesser, som CPFR samarbejdet skrider frem. Ved at gøre sådan, vil 

SMV kunne gå fra Basic CPFR til deres egen form for Developing og Advanced CPFR. Jeg 

betegner disse ”SMV – Developing CPFR” og ”SMV – Advanced CPFR”. Dermed kan SMV 

opnå nogle af de samme fordele ved CPFR som større virksomheder, dog uden at ”låse” sig 

selv i et forhold. Dette er illustreret nedenfor i figur 8-2.  

 

 

                                                 
170 Skjøtt-Larsen et al., 2003. 
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Figur 8-2: SMV - CPFR niveauer 

Kilde: Egen tilvirkning efter Skjøtt-Larsen et al., 2003. 

 

Ifølge ovenstående model vil SMV kunne opnå de samme fordele ved CPFR ved at søge at 

udvide antallet af forretningsprocesser. Ved samtidigt, løbende at øge antallet af 

samarbejdspartnere, må det forudsættes at fordelene ved CPFR for SMV også vil øges. Dette 

skyldes at de sammenlagte effekter af CPFR vil resultere i sammenlagte større fordele. 

Samtidig må det forudsættes at skalerbarheden ved CPFR med en lav grad af integration, vil 

være større end hvis der havde været en høj grad af integration. Dette skyldes blandt andet at 

hoveddelen af de processer der indgår i samarbejdet, vil kunne overføres direkte fra den ene 

til den anden samarbejdspartner(i.e. en lav grad af transaktionsspecificitet). I modsætning kan 

dybere integration betyde at det er svære at overføre processerne på andre partnere, da de i 

mange tilfælde vil være specialtilpassede til den specifikke samarbejdspartner(i.e. høj grad af 

transaktionsspecificitet). 

 

Skjøtt-Larsen et al. forklarer de tre niveauer teoretisk med at udgangspunktet altid er 

transaktionsomkostningsteoretisk for alle tre niveauer, og specielt for ”Basic CPFR”. Når et 

samarbejde bevæger sig til ”Developing CPFR”, og videre til ”Advanced CPFR”, skifter den 

overvejende teoretiske forklaring til netværksteoretisk. 

I forhold til SMV er jeg for så vidt enig i at den teoretiske forklaring som udgangspunkt er 

transaktionsomkostningsteoretisk. Jeg mener dog at når CPFR samarbejdet bevæger sig mod 

”SMV – Developing CPFR” og ”SMV – Advanced CPFR”, så er den teoretiske forklaring 



CPFR i Små og Mellemstore Virksomheder 

 79 

ikke overvejende netværksteoretisk, men i højere grad en kombination af 

transaktionsomkostningsteoretisk og netværksteoretisk. 

  

For yderligere at udvikle SMV perspektivet på CPFR implementering, vil jeg i det 

efterfølgende afsnit, undersøge holdningen til dette i den samme casevirksomhed der var 

genstand for udledning af den overordnede problemstilling i opgaven. 

9. Caseundersøgelse 

Jeg vil i dette afsnit præsentere resultaterne af en kort caseundersøgelse. Caseundersøgelsen er 

foretaget i virksomheden Muuto, der er præsenteret tidligere, og baseret på et interview med 

virksomhedens ene direktør. 171 

Jeg vil gennemgå de erfaringer Muuto har haft hidtil, med interorganisatorisk samarbejde. Jeg 

vil ligeledes præsentere Muuto’s generelle indstilling til interorganisatorisk samarbejde, og 

mere specifikt, CPFR. 

9.1 Interorganisatorisk samarbejde hos Muuto 

Muuto er en relativt ung virksomhed, hvilket er en af grundene til at der ikke tidligere har 

været noget tættere, formelt interorganisatorisk samarbejde. Der har dog tidligere været noget 

der kunne minde om tættere interorganisatorisk samarbejde, men det har været relativt 

sporadisk. 

 

9.1.1 Interorganisatorisk samarbejde med leverandører 

Muuto har ikke praktiseret noget tættere samarbejde med deres leverandører. Det bør dog 

nævnes at Muuto har givet enkelte af deres leverandører forecasts for et år af gangen.  

Dette er gjort sporadisk, med de leverandører som producerer de bedst sælgende produkter. 

Måden det har været gjort på er at Muuto i slutningen af et år, har givet leverandøren et 

estimat på hvad der er behov for at producere i det efterfølgende år.  

Dette estimat har dog ikke været bindende på nogen måder, og der har heller ikke været noget 

koordination omkring estimatet, med leverandøren. 

Estimatet har som sådan mere været brugt som et værktøj til at forhandle en fast pris på et 

produkt, for det efterfølgende år, frem for noget som leverandøren har kunnet planlægge deres 

                                                 
171 Interview med Peter Bonnén, 14. april 2011. 
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produktion efter. Dermed ikke sagt at leverandørerne ikke rent faktisk har brugt forecastet i 

deres planlægning, men dette har formentlig været i lav grad. 

 

9.1.2 Interorganisatorisk samarbejde med kunder 

Muuto har tidligere forsøgt sig med at etablere et tættere samarbejde med deres kunder, 

omkring forecasting, og genopfyldning af Muuto produkter i kundernes butikker.  

 

Ideen var at Muuto i samarbejde med kunderne fastsatte en optimal mængde af hvert af deres 

produkter, som kunderne altid skulle have på lager. Kunden skulle så med fast tidsinterval 

optælle sit lager af Muuto produkter, og sende tallene til Muuto. Derefter skulle Muuto 

generere en ordre, baseret på den optimale lagerbeholdning hos kunden og de aktuelle lager 

tal, hvorefter kunden skulle godkende ordren. 

 

Hovedformålet var at sikre at Muuto produkter ikke blev udsolgt hos kunden, og til dels også 

at forbedre Muuto's planlægning bagud i forsyningskæden, ved at opnå bedre information om 

den reelle efterspørgsel hos kunderne.                                                                                    

 

Det tættere samarbejde blev forsøgt implementeret hos de vigtigste af Muuto's kunder, og på 

hele produktsortimentet, eller den del af produktsortimentet som kunden fører. 

Det har dog vist sig svært at implementere dette i praksis, hvilket skyldes flere faktorer. 

Først og fremmest har Muuto's kunder ikke noget stort incitament til at samarbejde omkring 

dette. Det skyldes at både Muuto og andre leverandører i branchen, leverer med relativt kort 

varsel, såfremt de har varerne på lager. Dette gør at kunden kun har ringe incitament til at 

udføre det ekstra arbejde omkring planlægning og optælling af lager, da det alt andet lige er 

nemmere at sende en bestilling af sted når en vare rent faktisk er udsolgt, eller tæt på udsolgt. 

Samtidig oplever butikken ikke den samme grad af tabt salg, hvis en Muuto vare er udsolgt, 

idet at slutbrugeren ofte vil kunne finde en substitut i butikken. Det vil kun være et reelt 

problem for kunden, såfremt et udsolgt Muuto produkt, gør at slutbrugeren forlader butikken 

for at købe netop dette produkt et andet sted. 

 

Fra et internt synspunkt var det en vigtig faktor at det var salgsafdelingen, der var ansvarlig 

for at implementere dette tiltag hos kunderne. Da salgsafdelingen ofte har fokus på at nå mere 

kortsigtede mål, såsom det månedlige salgsbudget, opstod der en tilbøjelighed til at de ting 
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der var nødvendige i forhold til at få tiltaget implementeret ordentligt, blev skubbet i 

baggrunden i det daglige arbejde. 

Muuto har efterfølgende stoppet det konkrete tiltag på grund af den manglende succes, men 

Direktør Peter Bonnén kan godt forestille sig at de vil forsøge sig med implementering af et 

lignende koncept, senere hen. Ifølge ham vil det være sandsynligt at virksomheden som følge 

af sin vækst vil få brug for at kunne optimere forecasting og planlægning både fremad, men 

også bagud i forsyningskæden.  

 

9.2 Muuto’s kendskab, og generelle indstilling, til 

interorganisatorisk samarbejde og CPFR 

Som beskrevet ovenfor, har Muuto gjort sig nogle erfaringer med tættere interorganisatorisk 

samarbejde, om end det har været både relativt sporadisk og uformelt. 

Muuto har ikke noget specifikt kendskab til CPFR som koncept. Virksomheden har derfor 

heller ikke overvejet at indgå i konkrete CPFR partnerskaber med nogle af deres 

samarbejdspartnere.  

 

Muuto’s generelle indstilling til interorganisatorisk samarbejde, er at de gerne vil samarbejde 

både bagud og fremad i forsyningskæden, såfremt det kan skabe fordele for dem selv. 

Muuto’s holdning til interorganisatorisk samarbejde er samtidig at det giver mening at starte 

med få samarbejdspartnere og processer, og sikre sig at dette bliver gjort ordentligt. Hellere 

gøre få ting godt, end at gøre mange ting dårligt. Bedst vil det være hvis man kan starte 

samarbejde med eksempelvis få kunder, der til gengæld står for en stor del af den samlede 

omsætning. 

 

Muuto’s holdning til deling af informationer, er at man er yderst forsigtig med at dele 

informationer som samarbejdspartnere vil kunne udnytte til deres egen fordel. Ifølge Direktør 

Peter Bonnén, vil samarbejdspartnere helt sikkert vil udnytte viden, om eksempelvis 

kostpriser, i en forhandlingssituation.  

 

Ifølge Muuto’s direktør vil det afhænge af situationen, hvor mange ressourcer man vil kunne 

sætte af til samarbejde, men som udgangspunkt vil det værre flere i takt med at virksomheden 

vokser. Dog mener han, at de med deres nuværende størrelse har mange andre områder end 

interorganisatorisk samarbejde, hvor de kan få langt større udbytte af at dedikere deres 
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ressourcer til. Det er stadig en ung virksomhed, og derfor er der andre områder som 

eksempelvis salg og marketing, hvor man vil kunne få forholdsvis meget mere ud af de 

relativt knappe ressourcer. 

 

Muuto’s direktør mener at interorganisatorisk samarbejde, også i form af CPFR, udover at 

bidrage til øget forecast- og leveringssikkerhed, også vil kunne give andre fordele. 

Eksempelvis kan man bruge samarbejdet til at vende en negativ situation som eksempelvis 

OOS, til noget positivt. I og med at kunden selv har været med til at bestemme forecast, vil de 

være tilbøjelige til at se med mildere øjne på OOS situationen. Samtidig kan man fremhæve 

det positive aspekt, at man har solgt mere end man havde regnet med/håbet på, og på den 

måde vil kunden få en mere positiv oplevelse, af en ellers negativ situation. 

 

Ifølge Direktør i Muuto, Peter Bonnén, er der ikke planlagt nogen konkrete 

samarbejdsinitiativer, med virksomhedens leverandører. Han mener dog at der inden for nær 

fremtid vil være behov for at vurdere om der er behov for at indgå i tættere samarbejder med 

virksomhedens leverandører. Ifølge ham vil et muligt scenarie inden for nær fremtid kunne 

være at leverandører forpligter sig til at holde lager af Muuto's produkter. 

 

Som nævnt tidligere har Muuto ikke noget forudgående kendskab til CPFR. Virksomheden er 

dog netop nu i ved at indlede et samarbejde omkring deling af forecasts, med deres største 

kunde.  

Incitamentet til dette samarbejde ligger blandt andet i at kunden, der er amerikansk, aftager 

relativt store mængder produkter, samt at en del af disse er specialtilpassede. Oven i det er 

den samlede lead time noget højere for kunder i USA, end kunder i Europa, der ligger tættere 

på Muuto's centrallager.  

 

Som udgangspunkt vil samarbejdet komme til at foregå på den måde at kunden med et fast 

tidsinterval sender et forecast estimat der går 6-9 måneder ud i fremtiden. Muuto vil herefter 

sammenligne kundens forecast med deres egen overordnede forecast, og derefter foreslå 

eventuelle ændringer til kundens forecast. Herefter vil Muuto planlægge produktion hos sine 

leverandører baseret på den forecast der er opnået enighed omkring. 

På trods af Muuto’s manglende specifikke kendskab til CPFR, tyder det dog på at de er i gang 

med at implementere et CPFR lignende tiltag hos deres største kunde.  
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Muuto er ikke på nuværende tidspunkt parat til at investere større ressourcer i 

transaktionsspecifikke elementer, såsom IT systemer eller træning af medarbejdere, i 

forbindelse med et interorganisatorisk samarbejde. Så længe der skal håndteres den mængde 

informationer som er nødvendige på nuværende tidspunkt, vil dette heller ikke være 

nødvendigt. På sigt, når virksomheden bliver større og antallet af transaktioner ligeså, vil det 

ifølge Muuto's direktør kunne komme på tale at investere mere specifikt i et samarbejde.   

 

Ifølge Muuto’s direktør behøver de ikke nødvendigvis have avancerede IT systemer for at 

kunne dele data. Dette kan også gøres ved hjælp af eksempelvis Excel, som den ene 

virksomhed kan trække ud af deres økonomi- eller ERP system, sende til den anden som kan 

lægge det ind i deres. Så længe man sikrer at processerne omkring samarbejdet fungerer, og 

det er relativt få data man håndterer, vil dette ifølge ham være en bedre løsning samlet set. 

 

Muuto er af den opfattelse at de hellere vil arbejde sammen med større virksomheder, frem 

for andre SMV(i.e. deres egen størrelse), da større virksomheder som oftest er mere 

professionelle. Samtidig har større virksomheder også et bedre datagrundlag en SMV, hvilket 

kan gøre resultaterne af samarbejdet bedre. Dermed ikke sagt at datagrundlaget er alfa omega, 

det vigtigste er at processerne omkring samarbejdet fungerer, og dernæst kommer 

datagrundlaget. 

 

10. Diskussion 

Fra caseundersøgelsen kan det ses at der er nogle af antagelserne fra ”SMV – CPFR niveau” 

modellen, der stemmer overens med en konkret SMV’s opfattelse, og andre der ikke gør. Jeg 

vil i dette afsnit diskutere den opstillede løsningsmodel, i forhold til den konkrete case. 

 

Fra caseundersøgelsen kan det ses at Muuto ikke er parat til at investere nævneværdige 

ressourcer i et samarbejde. Dette gælder ikke kun transaktionsspecifikke investeringer, men 

investering af ressourcer generelt. Dette støtter de tidligere fundne resultater, at SMV skal 

søge at minimere de transaktionsspecifikke investeringer i forbindelse med et samarbejde.  

Det støtter samtidig synspunktet i løsningsmodellen, at man som SMV ikke bør risikere at 

blive ”låst” i et samarbejde, gennem transaktionsspecifikke investeringer. 

Når dette er sagt, skal det også siges, at det er sandsynligt at SMV ikke er bevidste om at 

skulle minimere de transaktionsspecifikke investeringer i et samarbejde, men i højere grad er 
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bevidste om at skulle minimere investering af ressourcer generelt. Derfor kan det tænkes at de 

ressourcer som SMV rent faktisk investerer i et samarbejde, er transaktionsspecifikke, dog 

uden at SMV er bevidst omkring dette. 

 

Fra caseundersøgelsen kan det ligeledes ses at casevirksomheden lægger mere vægt på 

processerne omkring samarbejdet, end de tekniske hjælpemidler. Dette støtter til dels 

påstanden om at SMV i mindre grad en større virksomheder bør søge at knytte tekniske bånd. 

Hvorvidt SMV dog i stedet bør knytte stærkere sociale bånd, kan der ikke udledes noget 

direkte omkring, fra caseundersøgelsen. Dog kan det forhold, at casevirksomheden lægger 

mere vægt på at processerne omkring samarbejdet fungerer frem for det tekniske, muligvis 

tolkes som at virksomheden også lægger vægt på stærke sociale bånd. 

 

Tidligere kom jeg frem til, at et CPFR samarbejde har bedst mulighed for at blive succesfuldt, 

såfremt der er lige stor gensidig afhængighed mellem de samarbejdende parter. Specielt ved 

høj gensidig afhængighed vil muligheden være størst. Jeg kom efterfølgende ligeledes frem 

til, at dette også gælder for SMV, der derfor bør samarbejde med virksomheder på deres egen 

størrelse.  

Fra caseundersøgelse kan det dog ses at den konkrete SMV mener det diametralt modsatte, 

nemlig at det er bedre at samarbejde med større virksomheder. I den specifikke case, var 

begrundelsen for at foretrække samarbejde med større virksomheder, at de er mere 

professionelle. 

 

Generelt ses det fra caseundersøgelsen, at Muuto deler det synspunkt med antagelsen i 

løsningsmodellen, at et interorganisatorisk samarbejde bør indledes med få 

forretningsprocesser.  

 

Fra caseundersøgelsen kan det ses, at den undersøgte SMV, på flere punkter havde den 

samme holdning til interorganisatorisk samarbejde, som de generelle anbefalinger givet i 

afsnit 7.2. Det drejer sig eksempelvis om anbefalingen af at starte med få samarbejdspartnere, 

for derefter muligvis at kunne udvide antallet, og gå efter de lavt hængende frugter fra starten 

af samarbejdet. 

Casevirksomheden havde dog den holdning at den var tilbageholdende med at udveksle 

informationer der potentielt vil kunne udnyttes af samarbejdspartneren, eksempelvis 

kostpriser på produkter. Dette skyldes at casevirksomheden er af den overbevisning at 
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samarbejdspartneren med sikkerhed vil udnytte disse informationer til egen vinding. Dette 

harmonerer ikke med den generelle anbefaling om at virksomheder skal have fokus på at 

opbygge tillidsfulde relationer til samarbejdspartnere. Casevirksomhedens holdning tyder på 

at der er en grundlæggende mistillid på nogle områder, hvilket efter min vurdering vil kunne 

hæmme udviklingen af et samarbejde.   

 

I tråd med ovenstående kan det diskuteres om SMV er i stand til at udvikle et CPFR 

samarbejde i fuld udstrækning. Hvis der er områder hvor SMV ikke er villig til at dele 

informationer, vil det betyde at det vil være svært at øge integrationen på disse områder, ud 

over et vist niveau, og dermed opnå et CPFR samarbejde i fuld udstrækning.  

Dermed kan det også diskuteres om SMV i praksis har mulighed for at bevæge sig fra ”Basic 

CPFR” til ”Developing eller Advanced CPFR”, i Skjøtt-Larsen et als model.172  

 

11. Konklusion 

Jeg startede opgaven med at stille følgende spørgsmål; 

 

Hvordan kan SMV nedbringe det samlede lager i forsyningskæden, samt antallet af OOS 

situationer, ved hjælp af CPFR? 

 

Jeg fandt i kapitel fire, ud af at der er flere kendte koncepter der ved hjælp af øget information 

i forsyningskæden kan medvirke til at reducere lagerbindingen, samt antallet af OOS. 

Heriblandt er VMI, ECR og CPFR.173 

Endvidere fandt jeg ud af at CPFR er det koncept der synes at have potentiale til at skabe de 

bedste resultater for en virksomhed. 

 

Jeg opstillede herefter i kapitel seks, en referenceramme for CPFR, baseret på tre 

komplementære teorier.  

Jeg verificerede den opstillede teoretiske referenceramme, ved hjælp af en empirisk analyse i 

kapitel syv. Fra denne analyse fandt jeg ud af at virksomheder i praksis oplever flere fordele 

når de implementerer CPFR, heriblandt lavere lagerbinding og færre OOS situationer. 

 

                                                 
172 Skjøtt-Larsen et al., 2003. 
173 Skjøtt-Larsen & Dam Jespersen, 2005, s. 55-56. 
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Jeg kan altså konkludere at en virksomhed rent faktisk kan nedbringe både det samlede lager, 

og antallet af OOS situationer, ved hjælp af CPFR. 

 

Jeg søgte ligeledes at udvide de fundne resultater i kapitel otte, således at de tager højde for 

den kontekstuelle faktor, som virksomhedens størrelse er. 

Her fandt jeg frem til en løsningsmodel, således at også SMV kan opnå fordele i form af 

reduceret lagerbinding og reduceret antal OOS, ved hjælp af CPFR. Løsningsmodellen 

foreskriver, at SMV bør udforme de CPFR samarbejder de indgår i, således at de søger at 

samarbejde omkring et bredt antal forretningsprocesser, men med en relativt lav grad af 

integration. 

 

I kapitel ni, foretog jeg en mindre caseundersøgelse, i virksomheden Muuto. Fra denne 

undersøgelse, og den foregående analyse, kan jeg udlede nedenstående i forhold til hvordan 

SMV kan indgå succesfulde CPFR samarbejder. 

 

Jeg fandt i afsnit 5.3.2 at manglende tillid mellem virksomheder, kan udgøre en barriere for 

CPFR implementering. Samtidig foreskriver teorien, at en grundlæggende tillid mellem de 

forskellige parter, er en forudsætning for et succesfuldt CPFR samarbejde. Det kan dog på 

nogle områder i praksis være svært at opbygge denne tillid. Jeg fandt eksempelvis at Muuto 

var meget langt fra parate med at dele data såsom kostpriser, med deres kunder, specielt deres 

større kunder. 

Om dette er et udtryk for en generel holdning blandt SMV, er ikke muligt at konkludere på fra 

den samlede undersøgelse. Det er dog interessant at de cases der er gennemgået, med CPFR 

samarbejde mellem større virksomheder, har der i lighed med teorien, også været lagt stor 

vægt på at opbygge tillidsfulde forhold. 

Derfor kunne en umiddelbar konklusion være at manglende tillid er en større barriere for 

CPFR samarbejde, for SMV end for større virksomheder.  

 

Fra caseundersøgelsen tyder det på at et CPFR samarbejde i sin fulde udstrækning, ikke er 

muligt for SMV at opnå i praksis, da der er begrænsninger på de data de er villige til at dele. 

Det leder til en konklusion om at SMV i praksis ikke vil have mulighed for at bevæge sig fra 

”Basic CPFR” til ”Developing og Advanced CPFR”, og derfor har behov for en alternativ 

løsningsmodel, som tidligere foreslået. Det må altså konkluderes, at dette ikke kun skyldes de 
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ressourcemæssige begrænsninger der er karakteristisk for SMV, som tidligere antaget, men 

også at der eksisterer en manglende tillid hos SMV til at dele visse typer informationer.  

 

Jeg fandt som følge af caseundersøgelsen ud af at Muuto er af den holdning at samarbejde 

med større virksomheder er bedre, da de er mere professionelle. I forhold til den teoretiske 

analyse, kan det dog konkluderes at når Muuto, og SMV generelt, vælger samarbejdspartnere, 

bør de være opmærksomme på at graden af gensidig afhængig kan have indflydelse på graden 

af succes i et samarbejde.   

 

Det ses fra caseundersøgelsen at Muuto ikke er parate til at investere nævneværdige 

ressourcer i forbindelse med et samarbejde. Det kan dog konkluderes at virksomheden, og 

SMV generelt, bør være opmærksomme på at graden af transaktionsspecificitet af de 

eventuelle investeringer de alligevel måtte foretage i et samarbejde, er lav. På den måde 

undgår SMV at blive ”låst” i et samarbejde.   

 

Jeg fandt i afsnit 6.1.2, at det fra et transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv, er 

nødvendigt at virksomheder i et CPFR samarbejde kan måle de fordele hver især får ud af et 

samarbejde. Fra caseundersøgelsen kan det ses at Muuto’s forsøg med at implementere et 

samarbejde omkring forecasting og genopfyldning af varer, hos deres kunder, ikke har 

lykkedes da kunderne har haft svært ved at se at det vil være fordelagtigt for dem. Det kan 

derfor konkluderes at casevirksomheden, og SMV generelt, i et lignende forsøg på at indgå et 

tættere samarbejde med deres kunder, vil kunne opnå succes med at gøre de fordele der måtte 

være for kunderne, mere synlige. På den måde vil kunderne kunne se at de omkostninger 

samarbejdet kræver, står mål med de fordele de får ud af samme. 

 

Slutteligt kan jeg konkludere at SMV, ved at følge den foreslåede løsningsmodel ”SMV – 

CPFR niveauer” i kapitel otte, samt tage højde for ovenstående, kan indgå succesfuldt i CPFR 

samarbejder. Derved kan SMV opnå fordele som reduceret lagerbinding og et færre antal 

OOS situationer. 

12. Perspektivering 

Hovedformålet med denne opgave har været at undersøge et område der ikke tidligere er 

behandlet indgående i litteraturen.  
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Resultaterne er i høj grad baseret på sekundær kvalitativ empiri, samt i nogen grad på primær 

kvalitativ empiri. For at bidrage yderligere til dette område vil det være gavnligt at tage 

udgangspunkt i ovenstående konklusioner, og lave en undersøgelse baseret på primær, 

kvantitativ empiri.  

 

Det kunne i videre studier være interessant at bygge videre OOS delen af denne opgave. Mere 

konkret kunne det være interessant at undersøge årsagerne til OOS situationer på 

butiksniveau, for den anvendte case virksomhed. OOS situationer på butiksniveau er studeret 

indgående, tidligere, men disse studier har i høj grad taget udgangspunkt i større 

virksomheder i dagligvarebranchen. Man kan argumentere for at dette fænomen ikke vil være 

lige så relevant at undersøge i designbranchen, grundet produkternes højere grad af 

heterogenitet, men ikke desto mindre forårsager det stadig tabt salg. Ligeledes kunne det være 

interessant at studere fænomenet fra et SMV synspunkt.  
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Bilag 1: 

Interviewguide – Eksplorativt Interview med Direktør i 
Muuto, Peter Bonnén 
 

Generel Problemstilling for virksomheden 

 
1. Hvad er virksomhedens mål omkring servicegrad? 

 
2. Er OOS situationer i virksomheden et reelt problem?  

 
3. Hvor høj er lagerbindingen?  
 
4. Er der et mål om at reducere lagerbindingen? 
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Bilag 2 

Interviewguide – Caseundersøgelse – Direktør i Muuto, 
Peter Bonnén 
 

Interorganisatorisk samarbejde 

1. Har virksomheden tidligere gjort erfaringer med tættere interorganisatorisk 
samarbejde, med enten leverandører eller kunder?  

 
2. I så fald, hvor mange af jeres kunder/leverandører startede i op med?  
 
3. Var det en succes? 

 
4. Hvor mange ressourcer vil I være villige til, og have mulighed for, at sætte af til at 

implementere et tættere samarbejde? 
 
5. Hvor vidt vil I være i stand til/villige til at investere i eks. IT systemer/træning, der 

kun kunne bruges i forhold til samarbejde med én eller to specifikke 
kunder/leverandører?  

 
6. Hvad anser du for barrierer for et tættere samarbejde? 

 
7. Stoler du nok på dine leverandører/kunder til at dele information i form af salgstal, 

omsætning, etc., med dem?  
 

8. Hvis I skulle indgå tættere partnerskaber, hvad vil du mene er mest optimalt - at indgå 
partnerskab på få områder, men med dyb integration, eller omvendt? 

 
9. Vil du mene at det er bedst for virksomheden at indgå partnerskaber med andre 

virksomheder på nogenlunde samme størrelse, eller med virksomheder der er enten 
mindre eller større/meget større? 

CPFR 

1. Hvad er virksomhedens kendskab til CPFR?  
 

 
2. Har I overvejet at indgå, eller indgår I, i CPFR partnerskaber med 

leverandører/kunder? 
 
 

3. Hvis I skulle indgå i et CPFR partnerskab, hvad ville jeres krav til samarbejdet i så 
fald være? 

 
 

4. Hvilke faktorer vil du mene er vigtige for at et CPFR samarbejde skal være 
succesfuldt? 

 



CPFR i Små og Mellemstore Virksomheder 

 97 

 
5. Er der nogen emner inden for interorganisatorisk samarbejde/CPFR som du finder 

relevante, vi ikke har talt om? 
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Bilag 3 

CD Rom med Interviews 
 
 


