
VITRAL DELIVERY PERFORMANCE

Supplier Collaboration

Vejler: Tais Aasbjerg Petersen
HD2 SCM – Afgangsprojekt - 17.05.2018 - 80 sider

Forfattere:
Sara Johanna Lindström 020490
Peter Nygaard Sørensen 270874
Morten Adamsen 270185



1

Executive summary 

This thesis focuses on how the delivery performance of the company Vitral can be improved by using the 
theories behind collaboration. Vitral has an arbitrary KPI of a delivery performance of 95%. The current KPI 
is measured to be 81,55%. The study will only take the external stakeholders into account, more specific 
only the Danish suppliers.   
The thesis starts with creating a framework to help the company categorizing its current suppliers. The 
framework is built on the basis of Kraljic purchasing matrix. Other factors besides the two commonly used;
impact on business and complexity in supplier marked, have been added to the framework. The factors 
have been added in order to help the decision-making process in Vitral so they can categorize their 
suppliers accordingly. The framework will help guide the decision process and insure that all the factors are 
taken into consideration, before deciding which of the suppliers will be suitable for starting a collaboration 
process.  
The second part of the analyses investigates how Vitral can determine whether a supplier is attractive to 
cooperate with or not. The research is done by the usage of relationship theories, and includes; trust in the 
relation, power dependency, and value driver. 
In the third part of the thesis, the factors are being described and their value weighted with the purpose of 
finding which supplier is the most relevant to Vitral, to start up a collaboration future with.  
In the fourth part, the maturity of Vitrals purchasing department is determined. Based on the level of 
maturity, the theories behind collaboration will be used to set up suggestions for new initiatives and an 
action plan to execute these initiatives.
In conclusion, the new initiatives that Vitral should work on achieving, in order to improve their delivery 
performance is to move their purchasing department to stage 4 in the purchasing and supply development 
model. To achieve this, top management would need to see the purchasing department as a strategic 
element of the company. Vitral would have to hire a competent employee, that will be able to drive the 
changes needed forward. Once the purchasing department is ready, new initiatives could be started:

● Information Sharing, Vitral should be sharing their demand forecast and their sales forecast 
● Incentive Alignment, willing to take higher risk, sharing the risk, and a more correct safety stock.    
● Collaborative communication, greater involvement from top management from both companies. 

The stated involvement involves increased communication and decision making from both actors 
regarding the identified actions. The purpose being to improve Vitrals delivery performance 
through improved cooperation with its suppliers. 
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Indledning
Vitral är ett företag som arbetar med leverans av takfönster. Företaget grundades i 1956 och var då en del 
av VKR holding, men har sedan 2005 opererat som en självständig verksamhet. Företaget består av ett 
huvudkontor i Danmark, ett försäljningskontor i England och en produktion som är belägen i Litauen. Vitral 
opererar till största delen i Danmark och England, dessa två länder står till 90 % av deras årliga omsättning. 
Den resterande omsättningen kan hittas i närliggande länder som Sverige, Frankrike och Tyskland.

Produktionen i Litauen är aktiv året om. Bemanningen varierar och är styrd av topp perioder över 
sommarhalvåret och långsamma perioder över vinterhalvåret. Produktionen är fördelad på 3 
produktionsceller för respektive produktgrupper panel, skyvision och tillbehör.

Vitral köper in över 1000 olika råvaror, några av dem är standard råvaror och ligger på lager, andra mer 
specifika varor köps in per försäljningsorder till specifika byggprojekt. Råvarorna som Vitral köper in består 
av glas, gummiband skruvar, profiler, beslag m.m. som de anställda arbetarna i Litauen sedan arbetar med 
inför produktionen av slutprodukterna. Råvarorna består huvudsakligen av glas råvaror som köps in från 
leverantörer i Litauen, resterande råvaror blir köpt från danska leverantörer.

Vitral producerar produkter som primärt säljs till den offentliga sektorn. Här bland annat sjukhus och 
skolor, universitet, museum, kulturhus och kontor som står för 95 % av Vitrals årliga omsättning, de 
resterande 5 % är fördelat på kyrkobyggen och fängelser.

Alla byggprojekt ser olika ut vilket medför att Vitrals kunder kräver specifika lösningar till deras byggprojekt. 
Då kunderna består till mesta dels av arkitekter och entreprenörer, innebär det att Vitrals säljare måste 
övertala kunden i tidigt skede att bygget bör baseras på Vitral. Redan så tidigt som när bygget ritas. Säljarna 
ska i tillägg också säkra att det är Vitral som står i utbuds materialet när bygget ska utföras.

Företaget fungerar därför som en projektverksamhet, där alla produkter till ett bygge blir producerat 
specifikt till just det enkla projektet. Detta innebär att företaget inte har något lager bestående av 
standardvaror. Vitral arbetar huvudsakligen med två produktgrupper. Den största grupp står för 73 % av 
den årliga omsättningen och omfattar paneler. Därefter kommer produktgruppen skyvision som står för 17 
% av omsättningen.

En international speditions och logistikverksamhet används till distributionen av Vitrals produkter ut på 
marknaden. Samma tredjepartsleverantör används till leverans av råvaror till Vitrals fabrik i Litauen. 
Logistiken är uppdelad så att råvarorna förväntas lastas i Danmark om fredag och ankommer till fabriken 
efterföljande måndag. Distribution av färdiga varor förväntas föregå med avhämtning på fabrik om fredag 
och leverans på samtliga försäljningsmarknader den efterföljande veckan. Den samlade leveranstid som 
Vitral generellt arbetar ut från ligger på 5 veckor från att en order är mottagen, och ytterligare en vecka till 
leverans.
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I 2017 skrevs en Business Case av författarna kring de faktorer och möjligheter Vitral har för att uppnå 
verksamhetens arbitrære mål om en delivery performance på 97 %. Verksamheten identifierade att de inte 
levde upp till detta mål. I business casen blev de interna processer Vitral besitter granskade för att 
undersöka potentiella lösningar för företaget. I denna case önskar vi att undersöka de externa problem som 
kan medföra att delivery performance ännu inte nås. Delar av konklusion från tidigare business case tar upp 
den externa problematiken med bland annat brist på produktionskapacitet hos företagets leverantörer i 
topp perioder, något som vi i denna business case önskar att undersöka vidare för att hitta en lösning som 
fungerar för Vitral. Bilag 1

Problemstilling
Vitral har identificeret, at samarbejdet med virksomhedens leverandører ikke er optimalt. Dette har 
påvirkning på virksomhedens Supply Chain og i sidste ende på virksomhedens delivery performance. 
Problemet kommer til udtryk ved, at samarbejdet med virksomhedens leverandører har konsekvenser for 
produktionen af Vitral varer. Mere specifikt, at kritiske komponenter til Vitrals produkter ikke er til rådighed 
rettidigt i forhold til produktion af Vitrals produkter. Dette har i sidste ende påvirkning på virksomhedens 
delivery performance til kunderne.  Yderligere påvirker dette Vitrals forhold til virksomhedens kunder, da 
det kan påvirke virksomhedens fremtidige salg, samt det kan påvirke virksomhedens cash-flow.

Selve problemstillingen om delivery performance har forfatterne af denne undersøgelse tidligere undersøgt 
fra perspektivet om interne problemstillinger i virksomheden. Denne undersøgelse vil derfor fokusere på 
eksterne problemstilling, som langt tidligere i Vitrals supply chain har påvirkning på Vitrals samlede delivery 
performance. Mere specifikt vil problemstillingen om Vitral samarbejde med virksomhedens eksterne 
leverandører blive undersøgt i denne undersøgelse. Til denne problemstilling, om Vitrals samarbejde med 
virksomhedens leverandører, er problemejeren virksomhedens indkøbs- & logistikchef Peter Nygaard 
Sørensen. Indkøbs- & Logistikchefen hos Vitral har ansvaret for både inbound flows for eksempel indkøb 
samt outbound flows for eksempel distribution til virksomhedens kunder. I sidste ende vil problemejeren 
være virksomhedens ejer og direktør Jens Borelli-Kjær.

Konsekvenserne for virksomheden, såfremt problemstillingen ikke bliver løst, inkluderer fortsatte 
problematikker for indkøbsproces, forsinkelser på Vitrals produktion, potentielt mistet fremtidigt salg til 
virksomhedens kunder samt negativ påvirkning på virksomhedens cash-flow. 
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Problemformulering
Hvordan kan Vitral forbedre virksomhedens delivery performance igennem leverandørsamarbejde? 

Undersøgelsesspørgsmål 
Formålet med analyse 1 er er at undersøge, hvordan Vitral, med udgangspunkt i den indsamlede ERP data 
fra Vitral samt interviews med ansatte hos Vitral, kan vurdere hvilke leverandører der har indvirkning på 
Vitrals delivery performance, og hvor betydningsfuld den enkelte leverandør er for Vitral delivery 
performance.  

Undersøgelsesspørgsmål 1: Hvordan kan Vitrals leverandører kategoriseres ud fra betydning for Vitral?

Formålet med analyse 2 er at undersøge, om Vitrals leverandører er attraktive at samarbejde med for 
Vitral, set ud fra relationen i den nuværende situation med udgangspunkt i interviews med Vitrals ansatte. 

Undersøgelsesspørgsmål 2: Hvordan kan Vitrals leverandører kategoriseres ud fra attraktivitet for Vitral? 

Formålet med analyse 3 er at undersøge, hvordan Vitral kan lave et visuelt beslutningsværktøj til at 
udvælge leverandører med baseret på de to foregående analyser.    

Undersøgelsesspørgsmål 3: Hvordan kan Vitral vurdere hvilke leverandører, der skal fokuseres på?

Formålet med analyse 4 er at analysere samt vurdere Vitrals modenhed til yderligere fremtidigt 
partnerskab med virksomhedens leverandører samt analysere og vurdere, hvilke tiltag Vitral skal 
iværksætte med udvalgte leverandører for at forbedre delivery performance.

Undersøgelsesspørgsmål 4: Hvilke tiltag kan Vitral iværksætte?       
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Afgrænsning
Denne undersøgelse omfatter et bredt empirisk område. Det er dermed nødvendigt at foretage en grundig 
afgrænsning indenfor kategorierne beskrevet nedenfor med formålet om at give læseren af undersøgelsen 
den rette forståelse. 

Formål:
Denne undersøgelse har formålet om at undersøge virksomheden Vitrals evne til at opnå forbedret delivery 
performance gennem samarbejde med Vitrals leverandører. undersøgelsen vil dermed udelukkende 
undersøge mulighederne for forbedret delivery performance gennem samarbejde med Vitrals 
leverandører.  

Virksomheden:
Der afgrænses til virksomhedsinformationen beskrevet i denne undersøgelse om Vitral, hvilket er den 
lokale virksomhed i undersøgelsen. Virksomhedsinformation benyttet i undersøgelsen er baseret på 
information fra interviews med Vitrals ledelse og ansatte samt information fra Vitrals interne ERP system. 
Der afgrænses dermed fra virksomhedsinformation for Vitrals leverandører, hvilket ikke er medtaget i 
denne undersøgelse.   

Økonomi: 
Denne undersøgelse vil ikke indeholde hovedsagelige eller væsentlige finansielle nøgletal fra Vitrals 
økonomiske resultater eller regnskaber. Dermed afgrænses der fra nøgletal som afkastningsgrad, 
overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed og lignende økonomiske nøgletal, hvilket ikke bliver 
inkluderet i undersøgelsen. Der vil blive medtaget økonomiske informationer som omsætning ved 
specifikke leverandører. Disse økonomiske informationer kan være revideret i forhold til reelle tal. 

Branche:
Der afgrænses fra branche specifikke informationer som konkurrenter til Vitral eller markedsandele. 
Undersøgelsen omhandler udelukkende Vitrals muligheder for forbedring af delivery performance gennem 
samarbejde med Vitrals leverandører. Dermed inkluderes der ikke et perspektiv om konkurrenters mulige 
indvirkning på emner undersøgelsen omhandler. 

Leverandør perspektiv:
undersøgelsen afgrænses udelukkende til danske leverandører, hvilket vil sige leverandører som er enten 
danskejet og/eller hvor selve produktionen af leverandørens produkter hovedsageligt er i Danmark. 
Yderligere afgrænses denne undersøgelse fra at undersøge og vurdere om Vitral benytter de rette 
leverandører. Undersøgelsen omhandler udelukkende Vitrals samarbejde med virksomhedens eksisterende 
leverandører. Der afgrænses dermed fra at vurdere om de eksisterende leverandører er de optimale 
leverandører for Vitral.    



8

Tidsperiode: 
Fra et tidsperspektiv vil denne undersøgelse afgrænses til den seneste 11-årige tidsperiode, hvor Vitral har 
implementeret kvalitetsstyringssystem. I samme tidsperiode har Vitral indført et arbitrært mål om delivery 
performance på 97%. Alt data benyttet i undersøgelsen er fra tidsperioden januar 2017 til maj 2018.  

Data & Litteratur:
Der afgrænses til den tilgængelige data, litteratur og teori, der er indsamlet til denne undersøgelse 
beskrevet i litteraturliste samt dataindsamling. Der er udelukkende blevet benyttet data og litteratur fra 
artikler, bøger, Vitral ERP system samt interviews med Vitrals ansatte, hvilket er beskrevet i denne 
undersøgelse. Der afgrænses dermed fra eventuelle yderligere data og litteratur, som kunne være relevant 
for undersøgelsen. Til denne undersøgelse er der indhentet samt bearbejdet data fra Vitrals interne ERP 
system. Der afgrænses fra eventuelle mangler eller fejl i datasæt, som kan have påvirket vurderinger samt 
bearbejdning af data til brug for denne undersøgelse. Data er baseret på output fra Vitrals interne ERP 
system, som er et produkt af input fra Vitrals ansatte, hvilket kan betyde, der er fejl eller mangler i data. 

Teorier & modeller: 
Der vil blive benyttet en række teorier og modeller i denne undersøgelse, som er vurderet til at skabe værdi 
for forståelse, analyse samt vurderinger i undersøgelsen. Der afgrænses fra teorier og modeller, som ikke er 
medtaget i denne undersøgelse, som kunne have været relevante for undersøgelsens emner. Nogle 
modeller benyttet i denne undersøgelse vil blive benyttet ud fra forfatternes vurdering af, hvorledes det er 
mest hensigtsmæssigt at benytte teorien eller modellen med henblik på at belyse problemstillingen for 
undersøgelsen. Dermed vil nogle teorier eller modeller, som er benyttet i denne undersøgelse muligvis 
blive benyttet anderledes end teorien eller modellens oprindelige hensigt. 

Metode

Disposition 
Dette afsnit vil beskrive opbygningen af undersøgelsen, og hvordan undersøgelsen er struktureret med 
formål om at give læseren en forståelse for den overordnede struktur. Undersøgelsen er opdelt i fem 
hovedsagelige områder som beskrevet nedenfor. Samtlige af hovedområderne i denne undersøgelse har et 
formål om at behandle den valgte problemstilling ved en blanding af beskrivelse, identificering, analyse, 
vurderinger, perspektivering samt konklusion. 

Del 1:
Første del af undersøgelsen er selve indledningen af undersøgelsen. Formålet med indledningen er at 
beskrive virksomheden denne undersøgelse omhandler samt situationen virksomheden befinder sig i. 
Yderlige har indledningen af undersøgelsen formålet om at beskrive problemstillingen, der er identificeret 
samt de tilhørende undersøgelser undersøgelsen vil indeholde. Den indledende del af undersøgelsen 
inkluderer yderligere en grundig afgrænsning af undersøgelsens indhold. 
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Del 2:
Anden del af undersøgelsen er metodeafsnittet. Metodeafsnittet har til formål at beskrive den metodiske 
fremgangsmåde, som er benyttet i denne undersøgelse. Der beskrives hvilket hovedsageligt overordnet 
undersøgelsesdesign, som er benyttet til at undersøge problemstillingen i undersøgelsen. Yderligere 
beskrives der tilvalg af teorier og modeller til undersøgelsen, som er vurderet til at være hensigtsmæssige 
værktøjer til at behandle problemstillingen og de tilhørende undersøgelser. Metodeafsnittet indeholder 
yderligere en beskrivelse af, hvorledes data til denne undersøgelse er indsamlet, hvilket inkluderer både 
primært samt sekundært data. Efterfølgende inkluderer metodeafsnittet en analyse af selve data, som er 
indsamlet. Yderligere inkluderer metodeafsnittet en vurdering af selve kvaliteten af den indsamlede data,
som er benyttet i undersøgelsen. 

Del 3:
Tredje del beskriver den teoretiske ramme for denne undersøgelse. Dette inkluderer en beskrivelse af de 
valgte teorier og modeller, som forfatterne af denne undersøgelse har vurderet at være hensigtsmæssige 
tilvalg til undersøgelsen. Teoretisk ramme vil inkludere afsnittet litteraturforståelse, som beskriver selve 
litteraturen fx artikler og afsnit af bøger, som specifikt er benyttet i denne undersøgelse. Yderligere 
inkluderer teoretisk ramme selve forståelsen af teorierne og metoderne, som er valgt, og argumentation 
for teorierne og modellernes relevans for undersøgelsen. 

Del 4:
Fjerde del af denne undersøgelse er selve analyseafsnittet. I denne del af undersøgelsen indgår selve 
analyserne, som foretages ud fra de valgte undersøgelsesspørgsmål. Analyseafsnittet indeholder 4 separate 
analyser, som hver beskriver og analyserer den enkelte del, som samlet vil belyse problemstillingen. De 4 
separate analyser har til formål at give læseren bedre forståelse for problemstillingens del elementer samt 
skabe en rød tråd fra analyse 1 og gennem alle 4 analyser til en samlet belysning af problemstillingen. Der 
vil lægges forskellig vægt på de enkelte analyser ud fra en vurdering af den enkelte analyses vigtighed for 
undersøgelsen som helhed. 

Del 5 
Femte og afsluttende del af undersøgelsen er selve konklusionen af undersøgelsen. Den konkluderende del 
af undersøgelsen har til formål at give en samlet oversigt over delkonklusionerne i undersøgelsen. 
Konklusionen inkluderer de konkluderende vurderinger og svar på selve undersøgelsesspørgsmålene, som 
er valgt til denne undersøgelse. Yderligere indeholder konklusionsafsnittet en perspektivering til alternative 
teorier og metoder, som eventuelt kunne bringe yderligere værdi til undersøgelsen. Afsnittet inkluderer 
yderligere en implementeringsplan for de tiltag, som er vurderet hensigtsmæssige at tage i brug i denne 
undersøgelse samt en oversigt over projektets organisation og styring. 
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I figur 1 nedenfor ses visuel opsummerings disposition for undersøgelsen:

Figur 1 Visuel opsummering af disposition

Undersøgelsesdesign
Formålet med dette afsnit er at beskrive, hvorledes det er vurderet, hvilket undersøgelsesdesign der er 
benyttet i denne undersøgelse. Undersøgelsesdesign vælges ud fra en identificering af, hvilket design der vil 
være mest hensigtsmæssigt at benytte i henhold til den valgte problemstilling. I løbet af processen hvor det 
rette undersøgelsesdesign identificeres, vil der indgå forskellige metodiske overvejelser samt data-valg, i 
henhold til hvilke som findes mest hensigtsmæssige at benytte. I denne forbindelse skal det nævnes, at den 
ene af forfatterne af denne undersøgelse, er ansat hos virksomheden Vitral.

Denne undersøgelse er bygget på undersøgelsesdesignet casestudy, hvilket er identificeret som værende 
det mest hensigtsmæssige undersøgelsesdesign at benytte i henhold til virksomheden, problemstillingen 
samt de tilhørende undersøgelser. Casestudy giver en bred mulighed for at inkludere adskillige aspekter i 
denne undersøgelse samt muligheden for at give den mest hensigtsmæssige besvarelse på 
problemstillingen.

Undersøgelsesdesignet casestudy er valgt, da undersøgelsen omhandler én virksomhed eller én case, 
hvilket i dette tilfælde er virksomheden Vitral. Yderligere vil der blive benyttet én undersøgelsesenhed med 
adskillige variabler og egenskaber. Dette er alle elementer, som vil være inkluderet i undersøgelsesdesignet 
casestudy og generelt vil være typisk for undersøgelsesdesignet casestudy. 

I undersøgelsen vil der benyttes en blanding af historisk data samt data med fremadrettet tendens, hvilket 
betyder at denne case-study vil være primært statistisk, men casestudy vil yderligere inkludere dynamiske 
elementer. Dette vil for eksempel fremgå ved analyser og belysning af virksomheden både nuværende 
situation samt forfatternes vurdering af, hvilke tiltag virksomheden bør tage i brug fremadrettet. 
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Den indsamlede data vil i denne undersøgelse blive analyseret i dets kontekst, hvilket vil inkludere aspekter 
som både er kvantitative men også kvalitative aspekter. Til denne undersøgelse er der foretaget interviews 
med Vitrals ansatte. Disse interviews vil hovedsageligt være semistrukturerede med formålet om at opnå 
en ensartet besvarelse. De kvantitative data, som er indsamlet og benyttet i denne undersøgelse, vil 
hovedsageligt være data fra Vitrals interne ERP system. De kvalitative data, som er indsamlet, vil være en 
blanding af de førnævnte semistrukturerede interviews, samt en bred vifte af kilder fra lærebøger fra HD 
studiets undervisning samt artikler og tidsskrifter.   

Dataindsamling 
Data til denne undersøgelse er indsamlet hos Vitral. Der er tidligere foretaget en undersøgelse af Vitral, i 
forbindelse med Business Project HD 2. del SCM. Data fra denne undersøgelse vil også indgå. En af 
medforfatterne til denne undersøgelse er en del af Vitral A/S’s ledergruppe og har dermed adgang til Vitral 
A/S’s data. Ifølge Ib Andersen1 er der flere metoder, hvorved der kan indsamles data. Der kan være tale om 
henholdsvis kvantitative data eller kvalitative data. Der kan også være tale om primærdata eller 
sekundærdata. Primærdata er data, der er indsamlet specifikt til den undersøgelse, de indgå i. Sekundær-
data er indsamlet af andre end undersøgerne og er tænkt benyttet til andet formål end undersøgelse.    

Udover at benytte sekundært data fra et tidligere businessprojekt, vil gruppen også indsamle sekundær- og 
kvantitative data fra Vitral A/S ERP system. Det vil også blive indsamlet primær- og kvalitative data i form af 
semistrukturerede interviews. ERP dataen skal danne grundlag for første analyse, hvor Vitrals leverandører
skal kategoriseres. 

Vitral har udleveret deres egne målinger af deres egen delivery performance, dette er kvantitativdata i et 
Excel ark. Vi har valg at benytte semi-struktureret interview til at fremskaffe data til de resterende analyser. 
Semi-struktureret interview er valgt for at give både interviewer og informanten muligheden for at uddybe 
emner, som findes brugbare under interviewet. Der er lavet en interviewguide med stikord, og der vil blive 
brugt modeller og teorier under interviews. Modeller vil af interviewer blive forklaret og fremvist under 
interviewet for at give informanten muligheden for at uddybe emnerne, der er relevante for 
undersøgelsen. 
Vi vil foretage semistrukturerede interviews med administrerende direktør og ejer, Jens Borelli-Kjær [JB
K], og logistik og kvalitetschef, Peter Nygaard Sørensen [PNS]. Informanterne er valgt på grund af deres 
placering i organisationen. Det er en vurdering at viden hos disse to informanter er tilstrækkelig, og at 
andre i firmaet ikke vil kunne bidrage med yderligere viden om denne undersøgelse.  

Data analyse 
Vitral har udleveret deres interne data for virksomhedens delivery performance. Vitral måler selv hver uge 
deres delivery performance. Dette bliver målt på, om projekter bliver sendt til aftalt tid, og om alle 
komponenter projektet indeholder bliver sendt samlet. Hvis et projekt mangler komponenter, bliver det 
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registreret, og årsagen til den manglende komponent bliver også registreret. Dette registreres i et Excel ark.
Dataene indeholder målinger fra uge 1 2017 til og med uge 5 2018. Der er foretaget målinger på hver af de 
produktgrupper, som Vitral har i deres produktportefølje. Hvis et projekt ikke bliver sendt til tiden eller har 
mangler, bliver årsagen undersøgt og registreret. Årsagerne (reason) kan have karakter af både interne som 
forkert varebestilling, sygdom eller nedbrud i produktionen, som kan gøre at produktionsplanlægningen 
ikke kan overholdes. Der kan også være tale om eksterne årsager, som fejlbehæftede leverancer fra 
leverandør eller for sent leverede varer fra leverandører. De eksterne årsager er registreret under hver 
enkelt leverandør. 
Under reason i figur 2, er tallet 176 registeret, ud for Hydro delay/damage, det betyder at en planlagt 
leverance ikke er leveret, eller at leverancen har indeholdt varer, der er fejlbehæftet fra Hydro. I uge 49 er 
176 stk. paneler ikke leveret til kunden, eller kunden vil opleve at der er mangler i deres leverance. I uge 40 
var der mellem Vitral og deres kunder aftalt leverance af 294 stk. paneler, 188 af disse blev ikke leveret 
eller havde mangler, dette giver en delivery performance for uge 49 på 36,05 procent. 

Vitral har udleveret ERP data, i form af en liste med samtlige indkøbslinjer foretaget af Vitral 
indkøbsafdeling fra den 1. juni 2017 og frem til og med 9. marts 2018. Dataen er leveret i et excel ark 
bestående af 8942 rækker.  

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 2 Vitral delivery performance
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Figur 3 Vitral ERP data

Data der er illustreret ovenfor i figur 3 er den udleverede data som indeholder oplysninger om følgende: 
● Order: Vitral indkøbsordrenummer 
● Line: linj nummeret på indkøbsordren, første linje starter med 10 næste linje er 20 osv. 
● Buy-from Business Partner: I Vitral’s ERP system er leverandør og kunder begge defineret som 

Business Partner. Hver business Partner har deres eget unikke nummer. 
● Business Partner navn: Navnet på business partneren.
● Project: Hvis den indkøbte vare er project specifik, så vil project nummer være angivet i denne 

kolonne. 
● Item: varenummer 
● Description: en forklarende tekst, der beskriver varen. Denne tekst er nok mest sigende for ansatte 

i Vitral eller hos leverandørerne som leverer varen. 
● Price: enhedsprisen på varen. 
● Cur: den valuta som varen ligger til i systemet.
● Unit: angivelse lager enheden eg. Meter eller stykker. 
● Ordered Quantity: antal af bestilte vare. 
● Planned receipt data: den dato indkøberen har indtastet i systemet, som værende den ønsket 

leveringsdato.
● Confirmed receipt date: Den dato som indkøberen har modtaget på en ordrebekræftelse fra 

leverandøren. 
● Actual receipt data: Den dato hvor en medarbejder i Vitral har registeret modtagelse af varen. 
● Received quantity: den mængde en medarbejder i Vitral har registreret i systemet som værende 

modtaget.
● Price per unit home currency (DKK): Vitral’s ERP systemet er sat op til at have DKK som home 

currency, så den der regnes altid en værdi i danske kroner ud fra den registret kurs på anden 
valuta. 
Price per line value DKK:  Dette er værdien af quantity received * price per unit home currency. 
Det udleveret datasættet indeholder alle de indkøbsordrer linje der er skabt i Vitrals ERP system, 
inden for tidsperioden. I alt 8942 linje. 

Kvalitetsvurdering
En kvalitetsvurdering indeholder både en vurdering af undersøgelsens validitet samt undersøgelsens 
reliabilitet. Dette giver forfatterne af undersøgelsen muligheden for at give en samlet vurdering af 
undersøgelsens kvalitet ud fra disse to faktorer. 
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Perspektivet om validiteten af en given undersøgelse handler om den givne data, som benyttes i 
undersøgelsen hvilket forfatterne af undersøgelsen har valgt at måle på. Validiteten af undersøgelsen 
beskriver dermed, om den valgte problemstilling besvares ved hjælp af den analyserede og fortolkede data 
som benyttes. Det vil sige om forfatterne kommer frem til de givne pointer og konklusioner, som ønsket 
ved at måle samt fortolke den valgte data. 

Validitet af undersøgelsen
I denne undersøgelse har forfatterne valgt at benytte både internt samt eksterndata som grundlag for at 
besvare den valgte problemstilling. Hovedvægten af data benyttet er internt data, hvilket inkluderer data 
fra virksomheden Vitral intern ERP system samt interviews med Vitrals ansatte. Da hovedvægten af data er 
interndata, vil der være mulighed for at data kan være påvirket af interne perspektiver fra for eksempel 
virksomhedens ansatte. Disse interne perspektiver kan skabe usikkerhed for validiteten af den benyttede 
data, samt om problemstillingen har været mulig at besvare hensigtsmæssigt ved brug af den interne data. 
Forfatterne af undersøgelsen har dog vurderet, at det har været muligt at besvare problemstillingen i 
denne undersøgelse hensigtsmæssigt ved brug af den benyttede data på trods af den mulige interne 
påvirkning af data.  

Perspektivet om reliabiliteten af en undersøgelse handler om den valgte teori og de modeller, som er 
benyttet til at besvare problemstillingen i undersøgelsen, er de mest hensigtsmæssige teorier og modeller 
til dette formål. Yderligere handler reliabiliteten af undersøgelsen om de indsamlede data og resultater,
som forfatterne kommer frem til, kan genskabes samt om resultaterne er pålidelige.

Reliabiliteten af undersøgelsen
Forfatterne af denne undersøgelse vurderer, at de indsamlede og benyttede data i undersøgelsen er 
pålidelig hver for sig hvilket inkluderer eksternt data fra lærebøger, artikler, tidsskrifter samt internt data 
fra interviews med Vitrals ansatte samt data fra Vitral interne ERP system. Dog vurderer forfatterne af 
denne undersøgelse, at der kan være usikkerhed omkring den sammensatte data fra Vitral ERP system samt 
interviews med Vitrals ansatte omkring det sammensatte billede data giver. Det vurderes dermed, at der 
kan være usikkerhed om data giver et fuldkomment og retvisende billede, når data sammensættes. 

Teori & Litteratur

Litteraturreview
Afsnittet Litteraturreview har til formål at beskrive indholdet af de valgte artikler, tidsskrifter samt 
lærebøger, som forfatterne af denne undersøgelse har udvalgt og vurderet som værende mest 
hensigtsmæssige til at danne teoretisk grundlag for at kunne belyse samt besvare problemstillingen for 
denne undersøgelse samt de tilhørende undersøgelsesspørgsmål. Dermed belyses det i dette afsnit hvilke 
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artikler, tidsskrifter samt lærebøger forfatterne har benyttet som grundlag for de valgte teorier og 
modeller, hvilke er benyttet som værktøjer i denne undersøgelse.   

Purchasing & Supply Development model
I lærebogen ”Purchasing and Supply Chain Management” kapitel 3 “The Purchasing Management Process” 
side 67 – 71, skrevet af Dr. Arjan J Wan Weel I 2014, beskrives modellen “Purchasing and Supply 
development model” 2

I kapitel 3 beskriver lærebogen, hvorledes indkøbsledelsen i en given virksomhed kan benytte ”The 
Purchasing and supply development model” samt teorien og modellen er bygget på til at udvikle 
virksomhedens professionalisme og strategi omkring, hvorledes virksomheden foretager indkøbsprocessen 
overfor virksomhedens leverandører.  

Lærebogen beskriver hvorledes “The Purchasing and supply development model” identificerer 6 stadier en 
given virksomhed skal gennemgå for at opnå en højere grad af professionalisme i virksomhedens
indkøbsproces. Teorien og modellen beskriver yderligere, at det ikke er alle virksomheder, som har enten 
behovet for at nå op til stadie 6 eller har mulighederne og ressourcer til at opnå stadie 62.
Kapitlet beskrives hvert af de 6 stadier separate. De 6 stadier inkluderer: Stadie 1 – Transaction orientation: 
Serve The Factory, Stadie 2 – Commercial orientation: Lowest Unit Price, Staide 3 – Coordinated 
purchasing, Stadie 4 – Internal integration: Cross-functional purchasing, Stadie 5 – External integration: 
Supply Chain Management, Stadie 6 – Value Chain orientation. 

De 6 stadier beskrives ud fra forskellige perspektiver, som for eksempel hvilke funktioner i virksomheden 
der foretager indkøbsproces, hvor høj grad af viden der er om indkøbsafdelingen og hvorledes disse 
indkøbsfunktioner er struktureret. Andre perspektiver kan være, hvilken strategi virksomheden har i 
henhold til indkøb, og om virksomheden overhovedet har en specifik strategi vedrørende indkøb, og om 
virksomheden ser indkøb som en vigtig del af virksomhedens samlede processer. Perspektiver som 
yderligere beskrives er, hvor mange funktioner virksomheden IT-systemer har og graden af IT-integration 
med leverandørerne.

Kapitlet beskriver yderligere, hvilke aktiviteter der indgår i virksomhedens indkøbsproces for hvert af de 6 
stadier. Eksempler kan være om der hovedsageligt foregår rent administrative processer og aktiviteter,
eller der eksempel indgår cross-functional aktiviteter eller outsourcing aktiviteter. Yderligere beskrives, 
hvilke dilemmaer som indgår i hvert stadie, som for eksempel etik, social modstand og graden af 
internationalisering.2

Supply Chain Collaboration 
I artiklen “Supply Chain collaboration: Conceptualisation and instrument development”, skrevet af Mei Cao, 
Mark A. Vonderembse, Qingyu Zhang og T.S. Ragu-Nathan og udgivet i International Journal of Production 
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Research, Vol 48, No. 22, d. 15. November 2010, på side 6613 – 6635, beskrives teorien bag Supply Chain 
Collaboration.3

Artiklen indleder med at beskrive, hvorledes den intense globale konkurrence får virksomheder til i højere 
grad at fokusere på Supply Chain Collaboration. Dette beskriver artiklen med formålet om at forbedre 
virksomhedernes konkurrencemæssige position. Artiklens forfattere beskriver konceptet for Supply Chain 
Collaboration som værende 7 sammenkoblede elementer, som samlet giver instrumenterne til at måle 
graden af Supply Chain Collaboration. De 7 elementer artiklen beskriver er information sharing, goal 
congruence, decision synchronization, incentive alignment, resource sharing, collaborative communication 
og Joint knowledge creation.  

I introduktionsdelen af artiklen fortsætter forfatterne med at beskrive, hvorledes virksomhederne i starten 
af det 19. århundrede og tidligere 20. århundrede fokuserede på konkurrencefordele ved, først at optimere 
produktiviteten blandt arbejdsstyrken via tidsstudier og analyser af interaktionen med arbejdsstyrken og 
kapitalapparatet. Senere hen fokuserede virksomhederne på konkurrencefordele ved at optimere 
organisationen, simplificering, just-in-time og lean principper. Og nu er udviklingen nået til at 
virksomhederne fokuserer på at opnå konkurrencefordele ved Supply Chain Collaboration. 

Artiklen beskriver Supply Chain Collaboration som to eller flere uafhængige virksomheder som former et 
langvarigt forhold og arbejder tæt sammen for at planlægge og eksekvere supply chain operationer mod 
fælles mål. Og derved at opnå større fælles fordele set i forhold til, hvis virksomhederne i stedet havde
arbejdet separat mod samme mål. Artiklen beskriver adskillige yderligere definitioner af Supply Chain 
Collaboration af forskellige forskere og forfattere, som alle i sidste ende handler om, hvordan uafhængige 
virksomhedernes tætte samarbejde bringer større fordele, end hvis de arbejdede separat. 

Yderligere beskriver artiklen, at når forskere skal karakterisere og forklare konceptet for Supply Chain 
Collaboration, så handler det i højere grad om proces integration (som goal congruence, decision 
synchronization og resource sharing) end i mindre grad om collaborativ kommunikation og fælles 
knowledge creation. Artiklen nævner netop, at der hvor Supply Chain Collaboration ofte fejler, er 
begrundet i miskommunikation, som skaber konflikter. Og det er netop kommunikation, som er den 
afgørende faktor, som skal opretholde en velfungerende supply chain collaboration mellem parterne3.

Kraljic Purchasing Matrix
I artikeln “Purchasing must become supply management” Harvard Business Review, Vol. 61 Issue 5, pp. 
109–117. Peter Kraljic 1983 4 ställer artikelns författare, Peter Kraljic, till rådighet rekommendationer för 
hur management på bästa sätt kan belysa och uppmärksamma svagheter i deras supply chain. Artikeln 
beskriver hur man kan hantera sin supply chain genom att hantera utbudet med en övergripande strategi. 
Kraljic tar läsaren från roten på problemet i en supply chain till implementationen av en lösning.4
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Artikeln beskriver hur en ständig utvecklig inom teknologi och en föränderlig ekonomi pressar företag till
hårdare konkurrens som i sin tur leder till utvecklandet av diverse supply chains. Författaren menar att 
företag ska lära sig att dra nytta av förändringen i det övergripande perspektivet – från inköp, som är en 
operativ funktion, för att tillhandahålla ledning, som är en strategisk funktion, istället för att iaktta 
nuvarande utvecklingar. Artikeln beskriver i sin helhet en strategisk inköpsprocess där varor klassificeras 
efter profit impact och supply risk, därefter analyseras leverantörsmarknaden för komplexitet.4

Kraljic menar att ett företags behov av en supply strategy beror på två faktorer: 1. “strategic importance of 
purchasing” och 2. “the complexity of the supply market”. Den förstnämnda omfattar värdeadderande till 
produktlinjen, procentuell profit av råmaterial av totala omkostnaderna och dess impact på 
profetabiliteten. Den andra står för komplexiteten av supply marknadens komplexitet mätt genom 
utbudsmangel, teknologins framväxt, inträdesbarriärer etc.4

Kraljic fortsätter och förklarar att företag utifrån dessa två faktorer kan bedöma den typ av supply strategi 
företaget behöver för att utnyttja köpkraften mot viktiga leverantörer, minimera risker till accepterat 
minimum. Kraljic menar att attraktiva nya alternativ kan dyka upp, men även svagheter när företag 
utforskar en räcke utvalda frågor om risk, möjligheter, flexibilitet etc.4

Dessa två faktorer är med och bildar x och y-axeln på Kraljics inköpsmatris. Artikeln illustrerar var och en av 
de fyra strategiska positioner i inköps matrisen som kräver olika sätt att hantera analysen och inköp på som 
kan ses nedan4:

Figur 4 Kraljic Matrice

Artikeln fortsätter med en fyra stegs approach företag kan använda för att minimera svagheter och få mest 
ut av deras köpkraft. Första steget handlar om att klassificera alla köp material i form för profit impact och 
supply risk. Andra steget handlar om att analysera supply marknaden för dessa material. Tredje steget går 
in och avgör den strategiska supply positionen överlag. Sista och fjärde steget utformar materiella 
strategier och en action plan4.
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Efter dessa steg menar Kraljic att respektive styrkor hos leverantör och verksamhet kan hållas mot 
varandra. Det identifieras olika strategierna över leverantörer och det skiljs mellan exploit, balance och 
deversify. Exploit är utnyttjandet av verksamhetens styrka över leverantören. Balansera kräver en ”normal” 
tillgång till leverantören, medan diversifiera innebär att verksamheten är underlägsen i förhållande till 
leverantören. Kraljic menar att verksamheten i det sistnämnda bör söka efter andra leverantörer, utvidga 
marknaden, nya material eller uppköpa leverantören4.

Därefter menar Kraljic att en strategi baserat på styrkeförhållandet mellan leverantör och verksamheten 
kan implementeras. Exempelvis, sprida inköp över flera verksamheter och få ett lägre pris, om 
verksamheten är starkare än leverantören. Alternativt säkra sig, genom kontrakt, med leverantören, om 
verksamheten är underlägsen4.

Artikeln fortsätter att diskutera praktiska applikationer och användning av portfolio approach i olika 
industriella miljöer. Kraljic menar att det är få företag som kan hantera och tillåta purchasing vara isolerad 
från de andra elementen i ett överordnade business system. Kraljic menar det är nödvändigt att integrera 
cross-functional relationer och involvering av top-management för att etablera effektiva relationer inom 
organisationen. Kraljic fortsätter med att diskutera vikten av företagets fulla köp- och förhandlingskraft, 
företagets struktur och management4.

Avslutningsvis tar artikeln upp hur purchasing departments och management kan påverkas av brist på 
information gällande business plans och operation information. Kraljic menar att företag endast kan ta del 
av fördelarna i artikeln genom att använda de förbättrade systemen på rätt sätt. För att uppnå detta måste 
företaget bland annat fostra konstant cross-functional informations flow4.

Krajlic kritik
Artikeln “Handling measurement issues and strategic directions in Kraljic purchasing portfolio model” Cees 
J. Geldermana,*, C.J. Gelderman, A.J. Van Weele / Journal of Purchasing & Supply Management 9 (2003) 
207–2165, skriven av Gelderman och Van Weele tar upp kritik, problem och obesvarade frågor rörande 
mätningar och strategi inom Kraljic’s purchasing portfolio model. Casen erbjuder lösningar och pekar ut 
vilka measurement methods som är möjliga och vilka supply strategier som är användbara, slutligen tar 
casen upp strategic movements inom Kraljic’s kända matris.5

Gelderman och Van Weele menar att Kraljic inköpsmatris inte klart definierar ”profit impact” och ”supply 
risk”, inte heller vad det innebär med ”låg” och ”hög”. Problem som omfattar hur leverantörer och 
produkter bör mätas kan enligt Gelderman och van Weele hanteras på flera olika sätt, men eftersom det 
inte finns några klara regler för hur respektive dimension ska beräknas blir metoden svår att validera.5

Kritiken går vidare på att matrisen inte tar hänsyn till förhållandet mellan leverantörer och verksamheten. 
Gelderman och Van Weele menar även att matrisen anses vara för enkel då den inte beskriver 
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komplexiteten inom ett företagsbeslut. Slutligen påpekar Gelderman och Van Weele att det inte finns 
beskrivet hur man kan förflytta sig i matrisen.5

Artikeln presenterar ett samband mellan measurement methods och hantering av avgränsningen -
“high/low”, studien visar även problem inom val av dimensioner till weight och score.5

Gelderman och van Weele presenterar ett intressant resultat, genom att modifiera Kraljic matris kan man 
utveckla inköps- och leverantörsstrategier. Studien presenterar tre distincta measurement methods: 1. 
Consensus method, 2. one-by-one method, 3. Weighted factor score method. Gelderman och Van Weele 
argumenterar för att utfyllnaden av matrisen borde ses som startpunkten för portfolio analys och inte 
absolut inte som det sista steget.5

Sammanfattningsvis påpekar Gelderman och Van Weele att det inte finns någon enkel färdig lösning som 
går att implementera på företag. De menar att det krävs kritiskt tänkande och en sofistikerad 
inköpsfunktion. Rekommendationer som Kraljic matris kommer med, bör anpassas till var enkelt företag 
och dess egna förutsättningar, miljöer och omständigheter för att i sin tur kunna användas på bäst möjliga 
sätt.5

Attraktivitet teori

Value drivers
Artiklens författare av ‘Capturing value creation in business relationships: A customer perspective. 
Wolfgang Ulaga* Industrial Marketing Management 32 (2003) 677–693’6 diskuterar relations värde, och 
genom intervjuer tas olika value drivers fram. Det utförs tio djupgående intervjuer med olika inköps 
förvaltare. Genom analys och tolkning identifieras åtta stycken value drivers i leverantörsrelationer. 
Slutligen diskuteras konsekvenser för att mäta förhållande värde och vägledning för vidare forskning ges.6

“The understanding of how supplier relationships create value and competitive advantages for customers is 
of increasing importance in many business markets. Yet, few researchers have investigated the construct in 
business-to-business Relationships and suggested psychometrically sound measures of the concept.”6

Eftersom att värde skapas genom interaktioner mellan kunder och företag är det intressant att se på vilka 
processer som kunder tycker är värdeskapande. Ulaga menar att en djupare förståelse av detta kan 
medföra större konkurrensfördelar. Företag som förstår deras kundefterfrågan och vad som skapar 
mervärde kan urskilja sig från deras konkurrenter. För att urskilja exakt vad som skapar värde för kunden 
introducerar Ulaga dessa åtta dimensioner, åtta value drivers. Företaget kan därav undersöka vad som 
genererar flest nöjda kunder och därifrån styra sin strategi.6
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De åtta value drivers som växte ur de olika intervjuer är följande:
1. Product quality

2. Service support
3. Delivery performance
4. Supplier know-how
5. Time-to-market
6. Personal-interaction
7. Direct product cost (price)
8. Process cost6

Artikeln hävdar att studien i sig kan ha ett antal konsekvenser från forskare- och chefsperspektiv. Men ur 
ett kundperspektiv tillåter resultaten att bedöma hur en leverantör lägger värde till ett förhållande. Artikeln 
i visar i slutet upp ett fiktivt exempel med leverantör A och B, varpå de olika value drivers får poäng inom 
ett intervall från 1 (svag) till 7 (stark) varifrån man kan beräkna leverantörens poäng på varje dimension.6

Trust
Artikeln: An Integrative model of organizational trust. Academy of Management Review 1995 Vol. 20, No. 3 
709-734. ROGER C. MAYER JAMES H. DAVIS University of Notre Dame F. DAVID SCHOORMAN Purdue 
University7 skriven av Mayer, Davis och Shoorman har som syftet att eliminera och lösa problemen som 
uppstår mellan risk och tillit. Lösningen presenteras via en modell av tillit från en individ till en annan. 
Genom denna modell föreslås att en nivå av förtroende och en nivå av uppfattad risk i situationen kommer 
att leda till risktagning i förhållandet. Artikeln tar upp behovet för tillit inom företag och hur tillit är med till 
att minimera risker. Modellen framtagen i denna artikeln kompletterar risk litteraturen genom att 
förtydliga rollen som interpersonell förtroende för riskuppfattning.7

Vidare diskuteras definitionen av tillit, som benämns i artikeln: ”The willingness of a party to be vulnerable 
to the actions of another party based on the expectation that the other will perform a particular action 
important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or control that other party.” Tillit är inte att 
ta en risk, utan en egen vilja att ta den risk. Artikeln fortsätter att diskutera förhållandet mellan tillit och: 
samarbete, självsäkerhet och förutsägbarhet, karaktär av ”the trustor”.7

Några faktorer som påverkar tilliten i artikeln och som bygger upp till modellen i fråga är: Ability, 
Benevolence, Integrity.7

Artikeln förklarar hur viktigt Ability, Benevolence och Integrity är för tilliten och att alla faktorer kan ha olika 
inflytande på varandra. Alla dessa faktorer fångar unika element av trovärdigheten. Varje del är med och 
förklarar en stor del av perspektivet som ”the trustor” anser ”the trustee”. Om en ”trustee” uppfattas som 
stor på alla tre faktorer, hävdas det att ”the trustee” uppfattas som rätt trovärdig.7
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Sammanfattningsvis föreslår Mayer, Davids och Shoorman att den framtagna modellen är den första i sin 
form som ser till karaktärsdragen av både “the trustee” som “the trustor”. Modellen skiljer också på tilliten 
från dess utfall av risktagande i relationen. Alla tre former av tillit måste vara mätt för att fullt ut testa 
modellen.7

Power 
I artikeln: Understanding buyer and supplier power: a framework for procurement and supply competence. 
The Journal of Supply Chain Management / Spring 2001 - Andrew Cox8 beskriver Cox maktförhållandet 
mellan leverantörer och kunder. Modellen arbetar med förhållandet inom maktrelationen, mellan två 
partner.

Artikeln är indelad i tre delar, i det första avsnittet beskrivs den nuvarande dominerande uppfattningen om 
kompetens inom upphandling, och förklarar varför den är ofullständig. Den andra delen går in på varför 
kompetens inom upphandling måste börja med förståelse och affärsstrategi. Slutligen beskriver artikeln 
den grundläggande power matrix som är nödvändig för att förstå utbytesförhållandet mellan köpare och 
leverantörer. Köpare kan därefter förstå dess position och hur de kan öka sin makt mot leverantörer.8

Artikeln argumenterar för att företag bör fokusera på deras kärnkompetens och outsourca alla non-core till 
suppliers. Dessa supplier bör i sin tur väljas utifrån om de i sin tur arbetar med deras kärnkompetens eller 
inte. Målet är att minska antal leverantörer när dessa är i överflöd, syftet med detta är att använda sina 
resurser på utvalda leverantörer för att utveckla långsiktiga förbättrade relationer. Artikeln menar att detta 
är det ultimata långsiktiga målet inom kärnkompetens och outsourcing approach, att införa förbättringar 
till first-tier suppliers genom proactiva supplier development program.8

Cox introducerar en inköpsmatris där köparens kompetens genom att positionera sig och ompositionera sig 
illustreras. Matricen består av fyra rutor som bildar en matris, dessa fyra grundläggande power positions är 
buyer dominance, interdependence, independent, eller supplier dominance som är med och bildar 
modellen power matrix. Modellen är byggd runt idén om att alla köp och supplier relationer baseras på det 
relativa nyttjandet och den relativa brist på resurser som utbyts mellan de två. 

Artikeln går vidare och illustrerar en utvidgad power matrix, matrisen innehåller beskrivelser av några 
nyckelattribut som kan förväntas att hitta om man försökte placera köpare och leverantörsrelationer med 
hjälp av Power Matrix.8

Cox menar att nyckeln till supply kompetens är tvåfaldig. Den första är att definiera en objektiv position i 
Power Matrix. Det andra är möjligheten att hitta sätt som flyttar en från en befintlig position till andra mer 
gynnsamma positioner.8

Artikeln konkluderar att den ideala situationen för en köpare logiskt nog är att tvinga alla deras suppliers till 
buyer dominance boxen. Problemet för köparen är att det inte alltid är möjligt att nå detta mål. Köpare bör 
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därför inte dömas på deras förmåga att flytta deras suppliers till buyer dominance boxen. Utan motsatsen, 
deras kompetens att skifta deras nuvarande supplier relation från var den nu ligger till antingen buyers 
dominance eller - om detta inte möjligt till ett plats som ger effektivare hävstång av kvalitet och kostnad.8

Supplier Relationship 
Artikeln Towards an understanding of attraction in buyer–supplier relationships, Hald et al. (2009), table 2, 
p. 967. skriven av Kim Sundtoft Hald a, , Carlos Cordón b,1, Thomas E. Vollmann b,2, beskriver hur företag 
attraheras av varandra i en supplier-buyer relation. 

Studien argumenterar för att det inte räcker med bara optimering, koordinering och kontrollsystem för att 
kunna förbättra värdeskapande samt värdeöverföring i supplier-buyer relationer. Gemensam attraktion är 
viktig när det handlar om att utveckla relationer. En konceptuell attraktivitet modell tas fram med 
teoretiskt underlag i social utbytesteori. Modellen tar fram tre beteendebegränsningar: förväntat värde, 
tillit och beroende. Komponenterna är med och integrerar parterna närmare eller längre ifrån varandra. 
Artikeln utforskar de mekanismer som uppmuntrar en buyer och supplier till att arbeta tillsammans.

Teoretisk ramme
Teoretisk ramme har til formål at beskrive og analysere teorier samt modeller, som forfatterne af denne 
undersøgelse har identificeret som værende de rette og mest hensigtsmæssige som værktøjer til at besvare 
samt belyse den overordnede problemstilling i denne undersøgelse samt de tilhørende 
undersøgelsesspørgsmål. Det er i denne del af undersøgelsen at forfatterne belyser selve formålet med 
teorierne og modellerne, samt hvorfor netop disse teorier og modeller er valgt. 

Purchasing & Supply Development model
Teorien bag The Purchasing and supply development model bygger på 6 stadier og har til hensigt at give 
virksomheder et værktøj til at opnå en højere grad af professionalisme inden for virksomheden mere 
specifikt vedrørende i virksomhedens indkøbsprocesser. De 6 stadier af udvikling som teorien beskriver, 
foregår over tid og indikerer hvor høj grad af professionalisme en given virksomhed har i indkøbsprocessen 
i et givent stadie. Yderligere beskriver modellen, hvordan professionalisme for en given virksomhed kan 
udvikle sig såfremt virksomheden formår at rykke sig fra et stadie til et andet stadie i modellen. 
Nedenfor følger beskrivelsen af 6 stadier, som The Purchasing and Development model er bygget på, og 
hvilket forfatterne af denne undersøgelse har valgt at benytte.2

Stadie 1: “Transaction orientation: Serve the Factory.”
Det første stadie omhandler hovedsageligt at finde hensigtsmæssige leverandører samt at undgå out of 
stock situation. I dette stadie har den givne virksomhed ikke en decideret strategi for selve 
indkøbsprocessen, hvilket betyder, at indkøbet foregår mere intuitivt og rutinemæssigt. Virksomheden ser 
indkøb som værdibringende i perspektivet om at sikre, at der altid er de fornødne råvarer eller varer til 
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rådighed for enten produktionen eller salg. Selve strukturen for indkøbsafdelingen i virksomheden er en 
decentraliseret underafdeling, som referer til for eksempel virksomhedens logistikchef. Selve afdelingen 
består hovedsageligt af operationelle og administrativt orienterede indkøbere, som har lav grad af viden 
om for eksempel den totale omsætning, virksomheden har ved de forskellige leverandører. Indkøberne 
agerer hovedsageligt reaktivt ud fra for eksempel klager fra andre afdelinger i virksomheden.2  

Stadie 2: “Commercial orientation: lowest unit price”
I dette stadie vil den givne virksomhed have ansat en mere proaktiv indkøbschef, som i højere grad kan 
foretage forhandling og procurement med virksomhedens leverandører med et perspektiv om at opnå 
lavest mulige priser. Strategien i dette stadie er fokuseret på at opnå lavest mulige indkøbspriser. 
Strukturen er karakteriseret ved en selvstændig indkøbsafdeling på business unit niveau. I dette stadie vil 
indkøb i højere grad være specialiseret med indkøbere, som har speciale i specifikke produkter eller 
produktgrupper. Selve indkøbene er en blanding af operationelt fokuserede og taktiske indkøbere med 
større erfaring. Kulturen i dette stadie er at presse leverandørerne til lave priser på en relativ hårdhændet 
facon, og indkøberne bliver målt på graden af den omkostningsreducering, de kan opnå.2

Stadie 3: “Co-ordinated purchasing”
En virksomhed I tredje stadie af Purchasing and supply development model vil benytte en mere koordineret 
indsats i indkøbs processerne. Virksomheden vil have en stærk centraliseret indkøbsafdeling, som foretager 
en koordineret indkøb på tværs af virksomhedens business units. Der vil være en formuleret strategi for 
indkøbsprocesserne, som har til formål at drage fordele af den koordinerede indsats og de synergier, som 
vil følge med. Indkøbsfunktionen vil nu anses som en vigtig del af virksomheden ikke kun som et perspektiv 
om at opnå bedre priser på indkøb, men også at opnå bedre kvalitet. Der er stadig en stor produktfokus i 
dette stadie, og der benyttes en grad af leverandør portfolio strategier samt fokus på at opnå fordele ved at 
samle indkøbsvolumen på tværs af business units. Selve indkøbsafdelingen vil i dette stadie bestå af ansatte 
med specifik indkøbs baggrund og uddannelse med fokus på at have opnået analytiske, kvalitets samt 
kommunikations færdigheder. Der benyttes IT informationssystemer i dette stadie, men disse systemer vil 
ikke være fuldt integreret på tværs af business units.2

Stadie 4: ”Internal integration: cross-functional purchasing” 
Der vil være en høj grad af fokus i virksomheden på tværfunktionel problemløsning i dette 4. stadie. 
Perspektivet på den tværfunktionelle problemløsning er i høj grad at reducere den totale livscyklus 
omkostning og dermed ikke kun på unit omkostning på indkøbte dele eller komponenter. Der vil være et 
skifte mod højere grad af partnerskabs indkøb i dette stadie og delvis collaboration fokus blandt andet på 
grund af, at virksomheden i højere grad vælger at involvere leverandørerne i problemløsningen. 
Indkøbsafdelingen er i dette stadie i højere grad procesorienteret i stedet for høj grad af 
funktionsorienteret som i de tidligere stadier.  Der er fuld forståelse for indkøbsafdelingen strategiske 
vigtighed for virksomheden i dette stadie. Selve indkøbsafdelingen vil bestå af op til flere tværfunktionelle 
indkøbsteam med stor fokus på harmonisering af indkøbsprocesserne på tværs af virksomhedens business 
units. IT-informations systemet vil i dette stadie være fuldt integreret på tværs af business units og samtlige 
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funktioner i virksomheden men ikke med leverandørerne. Indkøbsteamet vil have en høj grad af 
uddannelse og vil have høj grad af teambuilding og kommunikationsfærdigheder.2

Stadie 5: External Integration: Supply Chain Management.
Der vil være et fokus skifte til en langt højere grad af outsourcing i dette 5. stadie hvilket en decideret 
strategi for virksomheden. Dette inkluderer en højere grad af collaboration med supply chain parterne som 
i dette tilfælde er leverandørerne. Denne collaboration vil inkludere blandt andet produktudvikling og 
fremtidig produktionsplanlægning til fælles fordel. Dette stadie vil generelt være en høj grad af supply 
chain management, hvor indkøbsfunktionen og processerne er integreret i supply chain afdelingen i 
virksomheden. Der er dermed en høj grad af fokus på procesoptimering på tværs af funktionerne og i 
samarbejde med virksomhedens supply chain partnerne via eksempel EDI integration. Generelt vil dette 
stadie have høj fokus på tværgående integration og tværfunktionelle teams. Supply Chain teamet vil bestå 
af ansatte med høj grad af uddannelse, færdigheder, viden og styrker inden for blandt andet Total cost of 
ownership principper. Teamet arbejder med strategisk fokus, og består af op til flere ansatte med 
lederegenskaber.2

Stadie 6: ”Value Chain Orientation” 
I det 6. Stadie vil indkøb være fokuseret på at give slutkunden værdi. Dermed vil virksomhedens 
leverandører konstant blive presset til at imødekomme virksomhedens strategi for virksomhedens 
produkter og salgsmarkeder. Leverandørerne vil yderligere være dybt involveret i virksomhedens 
produktudvikling. Det fælles mål for virksomheden og leverandørerne vil være en effektiv supply chain som 
giver fælles fordele samt udfylder slutkundens behov. Den traditionelle indkøbsafdeling og funktion er 
forsvundet og i stedet fuldt integreret i fælles supply chain afdeling med både fuld upstream og 
downstream fokus. Alt IT er fuldt integreret både internt i virksomheden og med virksomhedens 
leverandører. Der vil dermed være en meget høj grad af collaboration mellem virksomheden og 
leverandørerne.2

Supply Chain Collaboration
Selve teorien om Supply Chain Collaboration er en teori og metode som virksomhederne for alvor har taget 
i brug indenfor de seneste 3 årtier. Virksomhederne har indset, af den øgede globale konkurrence har 
betydet at større samarbejde eller Collaboration mellem Supply Chain partnere skaber større værdi i 
forhold til, hvis virksomhederne arbejder separat. I starten af det 20. århundrede fokuserede 
virksomhederne på optimering via tidsstudier ved at nedsætte tiden per ansat i virksomheden eller tiden 
benyttet i kombination af ansat og kapitalapparat. Senere hen blev fokus skiftet til optimering via 
simplificering, just-in-time og lean principper. Men virksomhederne har indset, at dette ikke er nok til 
fortsat at opretholde den konkurrencemæssige position i et intenst marked. Dette har betydet, at 
virksomhederne søger mere mod samarbejde med deres Supply Chain partnere og optimering gennem 
samarbejdet. Optimering ved eksempel deling af ressourcer, deling af viden og informationer, formulere 
ens strategier og mål og tage fælles beslutninger. Fra dette udspringer teorien om Supply Chain 
Collaboration, som bliver en større og større del af virksomhedernes fokus i dag.3
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Supply Chain Collaboration teori beskrives som to uafhængige virksomheder, som former et langsigtet 
forhold og arbejder meget tæt sammen for at opnå større fordele, end hvis virksomhederne havde arbejdet 
separat. Supply Chain Collaboration er et koncept, som indebærer de førnævnte dimensioner som deling af 
ressourcer, viden m.v. Men ofte bliver Supply Chain Collaboration fokuseret på proces integration, hvilket 
inkluderer goal congruence, decision synchronization, og resource sharing) og i mindre grad på 
communication og knowledge sharing. Dette skyldes ofte problemer i kommunikationsdelen, hvilket fører 
til konflikter mellem partnerne. Selve kommunikationsdelen er essentielt for at Supply Chain Collaboration 
er velfungerende, og dermed burde der være større fokus på kommunikationen og at opretholde en 
balanceret tovejs interaktion på flere niveauer. Supply Chain Collaboration er ikke kun transaktioner, men 
det har også indflydelse på deling af information og viden med formålet om en fælles forbedret 
konkurrenceevne.3

Virksomheder, som er interesseret og søger Supply Chain Collaboration med deres Supply Chain partnere,
må først analysere internt, hvad virksomhedens styrker og svagheder er i den eksisterende Supply Chain. 
Formålet med dette er, at virksomheden får en bedre forståelse for, hvor indsatsområderne er, og hvor der 
er behov for fokus på forbedring. Derefter kan virksomheden formulere graden af Supply Chain 
Collaboration, der er behov for, og hvorledes virksomheden skal integrere Supply Chain Collaboration med 
virksomhedens partnere. Yderligere kan virksomheden i højere grad identificere hvilke af virksomhedens 
Supply Chain partnere, det vil være mest hensigtsmæssigt at skabe Supply Chain Collaboration med.3

Nedenfor følger beskrivelsen af 7 dimensioner af konceptet for teorien Supply Chain Collaboration, som 
forfatterne af denne undersøgelse har valgt at benytte. 

Information Sharing:
Informationsdeling i Supply Chain Collaboration er defineret som den grad, relevans og nøjagtighed af 
information virksomheder i et Supply Chain partnerskab deler, som inkluderer for eksempel fortrolige 
planer, ideer og procedurer som virksomheder normalt ville holde internt og dermed ikke dele.  
Informationsdeling er beskrevet som en af det mest essentielle dele og selve nerven af Supply Chain 
Collaboration. Eksempler på den fortrolige informationer er salgsprognoser, marketing strategier og 
strategisk og taktisk data som lagerniveauer. Informationsdeling i Supply Chain Collaboration er langt mere 
holistisk, fortrolig og kritisk information end virksomheder ville dele i et armslængdeforhold eller et mere 
standardiseret partnerskab. Derfor er der yderlige en vigtighed af graden af kvaliteten af informationerne,
som deles. Dette inkluderer både kvalitet i henhold til at reducere fejl i informationerne men ligeledes 
nøjagtigheden, hastigheden samt graden af komplethed af informationerne. Graden af transparens i 
informationsdelingen reducerer risikoen for negative effekter som eksempel ”Bull-Whip” effekt i 
virksomhedernes Supply Chain.3

Goal Congruence
Dimensionen Goal Congruence er beskrevet, som graden af hvor vidt Supply Chain partnerens egne mål 
bliver opnået ved at de fælles Supply Chain mål, partnerne har formuleret. Med andre ord kan denne 
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dimension beskrives som, hvor høj grad partnerskabet passer sammen eller er et ”fit” og målene dermed er 
kompatible, og at der er høj grad af enighed om de fælles mål, som er formuleret. I den perfekte Goal 
Congruence i Supply Chain Collaboration føler begge partnere, at deres egne mål bliver fuldt opfyldt ved at 
opnå det fælles mål, som er formuleret i partnerskabet. Og dermed identificerer hver part, at deres egne 
mål kan opnås som en direkte konsekvens af de Collaborative partnerskab. Yderligere beskrives 
Congruence som en dimension, der kræver en grad af fælles forståelse, værdier og fælles egenskaber. Og at 
forventningsafstemningen er helt på plads, så der netop er en høj grad af fælles retning.3

Decision Synchronisation 
En yderligere dimension i Supply Chain Collaboration er kaldet Decision Synchronisation. Dette defineres 
som en proces hvor Supply Chain partnerne sørger for at beslutninger for Supply Chain planlægning og 
operation bliver ensartet og sammenhængende med formålet om at optimere den fælles Supply Chain. 
Selve planlægningsdelen hjælper parterne med at optimere fordelingen af ressourcer på bedste vis. Den 
fælles planlægning kan inkludere en koordineret beslutningstagen om underleverandører i henhold til for
eksempel lager genopfyldning og levering af ordrer. Der kan være store udfordringer i Decision
Synchronisation, da partnerne kan have modstridende mål, forskellige ekspertiser og forskellige 
beslutningsrettigheder. Graden af Decision Synchronisation kan være et nøgleelement i Supply Chain 
Collaboration på måden partnerne bygger og vedligeholder partnerskabet. Og graden af effektivitet,
partnerne kan opnå ved Decision Synchronisation, kan betyde væsentlig forbedring af profitabiliteten i den 
samlede Supply Chain for partnerne.3     
      
Incentive Alignment
I Supply Chain Collaboration er dimensionen Incentive Alignment beskrevet som hvorledes Supply Chain 
partnerne deler elementer som risiko, omkostninger og fordele. Og hvorledes partnerne laver fælles 
formulering om incitament aftaler, som skal deles mellem partnerne. For at Collaboration har fordele for 
alle parter, må partnerne dele både fortjeneste og tab ligeværdigt, så påvirkningen er den samme for alle 
partnerne i den givne Supply Chain Collaboration. Derfor er det nødvendigt, at partnerne formulerer en 
mekanisme for, hvorledes disse fortjenester og tab fordeles i perspektivet af de givne partneres risiko, 
investering og ressourceallokering i samarbejdet. Deling af tab og fortjeneste kan yderligere motivere 
partnerne til i højere grad at følge de overordnede fælles mål og strategier, som partnerne har formuleret i 
fællesskab. Og det kan modsat minimere risikoen for at en given partner har en opportunistisk adfærd, som 
skærer i kontrast til de fælles mål.3

Resource Sharing 
Dimensionen Resource Sharing handler om en fælles udnyttelse af aktiver og evner mellem Supply Chain 
Collaboration partnere, og at partnerne laver fælles investeringer i at forbedre evner og aktiver. De omtalte 
aktiver kan for eksempel inkludere fysiske aktiver som bygninger/lejemål, teknologi, produktionsapparat og 
anden kapitalapparat. Det kendetegner en bæredygtig Supply Chain Collaboration, at partnerne har 
væsentlige fælles investeringer i fælles ressourceforbrug. Disse investeringer kan inkludere for eksempel 
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træning, teknologi opdateringer og tid. Det er en signifikant del af Supply Chain Collaboration at partnerne 
laver disse investeringer i Ressource Sharing.3

Collaborative Communication
En yderligere dimension er Collaborative Communication hvilket beskrives som selve processen for 
meddelelses transmissioner mellem Supply Chain partnerne. Mere specifikt hvorledes kommunikationen 
fungerer med henblik på fremgangsmåde, hyppighed og retningen af kommunikationen. Yderligere 
omhandler dimensionen, hvor åben kommunikationen er, og i hvor høj grad kommunikationen er
afbalanceret, og på hvor mange niveauer af virksomhederne kommunikationen fungerer. I forhold til for
eksempel armslængde forhold og traditionelle partnerskaber er der en langt højere grad af kommunikation 
i Supply Chain Collaboration, og kommunikationen er hyppigere, mere integreret og mere uformel på alle 
niveauer af virksomhederne i partnerskabet.3

Joint Knowledge Creation
Den resterende del af de 7 dimensioner i Supply Chain Collaboration konceptet er Joint Knowledge 
Creation. Denne dimension handler om, hvilken grad af partnere i en Supply Chain Collaboration udvikler 
en fælles reaktion mod for eksempel forandringer i konkurrencemiljøet ved at arbejde sammen. Der tales 
om to hovedsagelige Joint Knowledge Creation aktiviteter, hvilket inkluderer Knowledge Exploration og 
Knowledge Exploitation. Hvor Knowledge Exploitation er beskrevet som, hvorledes virksomhederne 
anvender viden, er Knowledge Exploration beskrevet som hvorledes virksomhederne fremskaffer ny og 
relevant viden. Det grundlæggende formål med den fælles videns fremskaffelse og benyttelse af viden er 
målet om at muliggøre en højere grad af fælles innovation og langvarig konkurrenceevne for partnerne. 
Formålet om denne fælles innovation inkluderer for eksempel fælles produktudvikling, fælles branding og 
fælles løsninger på specifikke kundeønsker som eksempel make-to-order produkter. På det overordnende 
strategiske plan har Joint Knowledge Creation yderligere formålet om at opnå reducering af responstid i 
hele Supply Chain, hvilket vil gavne virksomhedernes kunder og skabe øget omsætning for samtlige 
partnere i en Supply Chain Collaboration.3   

Kraljic Purchase Matrix
Kraljic-modellen har blivit ledande inom inköp och sedan utvecklats av många olika författare. Modellen 
visar hur företag på en konkurrerande marknad kan arbeta aktivt med inköp för att uppnå 
konkurrensfördelar.4

Modellen kan även användas för att analysera inköpsportföljen i en verksamhet och därmed stötta beslut 
gällande inköp och produkter. Matrisen fungerar som ett analysverktyg för fastställande av strategi till de 
olika inköpskategorier som finns. Den kan även användas till att kategorisera ett företags leverantörer.
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Matrisen bygger på att olika strategier och arbetssätt kan vara aktuella att implementera allt eftersom vilka 
typer av leverantörer/produkter det rör sig om samt vilka ekonomiska risker som tas i samband med olika 
former av inköp.4

Modellen består av en fyrfältsmatris med två dimensioner som den utgår från:
Strategisk betydelse av inköp på y-axeln.
Y-axeln innefattar vilken betydelse en specifik inköpskategori har för det egna företaget. Vilken strategisk 
betydning köpet har för verksamheten, definieras av totala kostnader, vinst påverkan etc.
Leverantörsmarknadens komplexitet på x-axeln.
X-axeln står för komplexitet av leverantörsmarknaden. Utbud kan vara knappt, det kommer hela tiden nya 
teknologier på marknaden som kan substituera de existerande, definieras av hur pass få konkurrenter det 
finns, inträdesbarriärer, logistikkostnader etc.4

Dessa två dimensioner bildar en fyra kvadrater, som är till för att hjälpa uppvärderandet av 
inköpsfunktionens situation, för att sedan introducera olika handlingsplaner. I dessa utvärderingar menar 
Kraljic att många svagheter och sårbarheter kommer till ytan, men även många möjligheter.

I Inköpsfunktionen presenteras fyra olika typer av produkter som även bör hanteras på olika sätt, dessa 
produkttyper är följande och kan illustreras i figur 4:

Strategierna för respektive kvadrat är:
Non-critical items
Huvudfokus: minimering av transaktionskostnader.
Produkter i denna kategori har låg inverkan på vinst och finns i olika varianter. Här handlar det om att inte 
göra det för kostsamt att kontrollera produkterna/leverantörerna. Endast det som behöver 
mätas/elimineras ska utföras.4

Leverage items
Huvudfokus: pris – maximera konkurrens.
Dessa produkter har stor påverkan på vinst, Samtidigt som produkter/leverantörer existerar i stor 
utsträckning. Därför handlar det här mer om att optimera orderkvantiteter och förhandla fram fördelaktiga 
priser framför att lägga fokus på riskfaktorer.4

Strategic items
Huvudfokus: total kostnadsfokus, värde bidrag och samarbete.
Produkter i denna kategori är dyra och har hög grad av komplexitet, samtidigt som de finns få leverantörer 
på marknaden.  Detta resulterar i att inköpsfunktionen behöver djupa samarbeten med leverantören till 
produkten i fråga. Här bör det även övervägas om produkten verkligen ska köpas in, och inte produceras 
inom den egna verksamheten. Här behövs även marknadsanalyser och riskanalyser för att avgöra hur 
samarbetet ska fortsätta.4
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Bottleneck items
Huvudfokus kortsiktigt: Leveranssäkerhet.
Huvudfokus långsiktigt: förflytta position till annan kvadrant i matrisen.
För dessa produkter är vinst påverkan låg, produkterna är dock ofta nödvändiga för företaget, samtidigt 
som det finns få leverantörer. Detta innebär stor hantering av risker – koll på lagernivåer och reservplaner 
ifall problem med befintlig leverantör skulle uppstå.4

Kraljic kritik
Kraljic introducerade en modell som klassificerar produkter baserat på profit impact och supply risk 
(låg/hög) bestående av 2x2 matrix. Van Weele5 söker svar på de odefinierade mått (high, low), vilka 
objektiv och strategier som är tillämpliga i användningen av matrisen samt vilken förflyttning man kan göra 
i matrisen, gällande nuvarande och framtida positioner.5

Det identifieras tre olika tillvägagångssätt för mätning: konsensusmetod, one-by-one metoden, weighted 
factor score method. Konsensusmetoden baseras på en process av resonemang och diskussion för att 
sedan nå ett enat val. Enighet är väldigt viktigt avseende mätning av olika faktorer och variabler – slutligen 
förs positioneringen av produkten i matrisen. One-by-one metoden, en nyckelvariabel är vald per 
dimension. Det finansiella värdet av varje item kommer väldigt nära vinst påverkan, utbud risken brukar 
opereras av alternativa leverantörer. Weighted factor score metoden, inkluderar många faktorer för varje 
dimension, något som lägger grund för ett helt anpassat tillvägagångssätt – val av faktorer, vikt och poäng. 
Genom att multiplicera vikt och poäng läggs del poängerna ihop till ett enda värde. Mätningarna är 
baserade på följande val kriterier: nödvändiga objektiviteten – one by one, antal nyckelfaktorer –
konsensus/weighted, tid tillgänglig – consensus/one by one, behov för flexibilitet och anpassning –
weighted factors.5

Artikelns casestudie visade att det behövs ytterligare information för att skapa portfolio baserade strategier 
så som; den övergripande affärsstrategin, situationen på supply marknaden och kapaciteten samt 
intentioner från enskilda leverantörer. Inköp och supply måste koppla de grundläggande principerna 
tillsammans i ett tidigt skede; skapa partnerskap av nyckelleverantörer för tidigt engagemang i 
produktutvecklingen. Marknaden påverkar val av strategier – produkter med hög försörjningsrisk behandlas 
annorlunda allt efter pålitlighet, kompetens, och intentioner hos de anslutna suppliers.5

  
För att förflytta sig i matrisen arbetades det fram två strategiska vägar som kan tas: 1. Åtgärder som 
behåller samma position och 2. Åtgärder för att flytta sig till andra positioner i matrisen.5

Följande förflyttningar menar artikeln är möjliga:
Bottleneck items:
Förflytta sig till non critical: dekomplexera produkten, hitta ny supplier
Behålla position: acceptera beroendet av en supplier, försäkran om leverans
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Non-critical items:
Förflytta sig till leverage: ’pooling of requirements’
Behålla position: individuell beställning, effektiv behandling
Leverage items:
Behålla positionen: utnyttja köpkraft, upprätthålla ett partnerskap av bekvämlighet
Förflytta sig till strategy: utveckla ett strategiskt partnerskap
Strategic items:
Behålla positionen: upprätthålla det strategiska partnerskap
Behålla positionen: acceptera ett inskränkt partnerskap
Förflytta sig till leverage: avsluta partnerskap, hitta ny supplier5

Attraktivitet teori

Value drivers 
Ulaga 2003 har utarbetat ett framework bestående av 8 dimensioner av value drivers, som är med och 
skapar relationship value. Genom att fastställa dessa value drivers kan man som supplier addera värde i en 
kundrelation. Dessa value drivers är oftast definierade från ett kundperspektiv.6

De åtta dimensioner av value drivers som lägger upp till Ulagas framework är följande:

1. Product quality – product performance, product reliability och product consistency.
Kvalitet är en givenhet, leverantörer måste möta kvalitetsstandards för att vara inkluderade i 
leverantörsbasen.6

2. Service support – product-related services, customer information och outsourcing of activities.
Leverantörer måste stå till rådighet med rätt information på rätt tidpunkt. Tillverkare förväntas exempelvis 
att  få tag på suppliers när det än behövs.6

3. Delivery performance – on-time delivery, delivery flexibility och accuracy of delivery.
Att inte möta en schemalagd leverans kan resultera i koordinationsproblem för kunder och i slutändan kan 
de addera kostsamma fraktavgifter.6

4. Supplier know-how – knowledge of supply market, improvement of existing products, development of 
new products.
Suppliers kan besitta specifik erfarenhet som inte är tillgänglig inom kundens organisation.6

5. Time-to-market – design tasts, prototype development, product testing and validation.
Suppliers förmåga att reducera time-to-market representerar en källa för värde adderande i buyer-supplier 
relationer.6
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6. Personal-interaction – communication, problem solving, mutual goals.
En bättre förståelse av varje partners mål i relationen är väsentlig under denna dimension.6

7. Direct product cost (price) – price above, below, at competition, annual price decreases, cost reduction 
programs.
De flesta fabrikanter och producenter förväntar sig att sina leverantörer åtar sig årliga prissänkningar 
genom gemensamma kostnadsreducering program.6

8. Process cost – inventory management, order handling, incoming inspections, manufacturing.
Suppliers hittar flera sätt att addera värde genom att ta cost ur affärs förhållandet.6

Trust
En attraktivitet analys består som regel av tre delar: värde, tillit och makt. För att avgöra tilliten i ett 
förhållande undersöks dessa tre punkter: ABI-modellen beskriver tillit från en individ till en annan. 
Relationen inom tillit består av en ”trustor” och en ”trustee” som utbyter tillit.  

Ability: färdigheter att leverera önskad utkomma.
Förmåga som gör det möjligt för en part att få inflytande inom en viss domän. Huvuddelen av ability är 
specifik eftersom förvaltaren kan vara mycket kompetent inom ett visst tekniskt område, vilket ger 
personen tillit till uppgifter relaterade till det området. Samma person kan samtidigt ha liten förmåga i ett 
annat område, exempelvis interpersonell kommunikation och därmed inte vara betrodd inom dessa 
områden.7

Benevolence: villighet att vilja göra bra för den som är ”trustor”.
I vilken utsträckning en förvaltare tros vilja göra det bra för ”the trustor”. Bortsett från ett egocentriskt 
vinstmotiv. Benevolence föreslår att ”the trustee” har viss specifik koppling till ”the trustor”. Benevolence 
är uppfattningen om att ”the trustee” har en positiv inriktning mot ”the trustor”. Kan jämföras med 
förhållandet mellan en mentor och en elev.7

Integrity: Att följa en uppsättning av goda moraliska principer.
Relationen mellan integritet och tillit innebär att ”the trustor” uppfattar att ”the trustee” följer en 
uppsättning principer som ”the trustor” finner acceptabelt.7

Modellen kan beskriva tillit före en relation har utvecklats. Allt eftersom ability, benevolence och integrity 
blir känt kan relationens tillit fastställas. Alla tre faktorer är med och fångar unika element av tilliten.7
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Power Matrix
Cox Power matrix bygger i grunden på att alla köpar- och leverantörs-relationer bygger på utnyttjandet av 

bristen på resurser som utbyts mellan de två parter. Matrisen består av fyra rutor, fyra grundläggande kraft 
positioner: köparens dominans låda, interdependens boxen, oberoende boxen eller leverantörens 
dominans låda8. Detta kan illustreras i figur 5:

Figur 5 Power Matrix

Buyer dominance box: här har köparen maktattribut i förhållande till leverantören som ger grunden för 
köparen att utnyttja leverantörens prestanda på kvalitet/kostnad förbättring och ser därmed till att 
leverantören endast får normal avkastning.8

Interdependence box: här har både köparen och leverantören resurser som kräver att de båda parter i 
utbytet arbetar nära varandra, eftersom ingen av dem kan byta ut den andra. I dessa fall kan leverantören 
uppnå över normala avkastningar, men måste också ge upp något till köparen.8

Independecebox: här har varken köparen eller leverantören betydande fördel eller hävstång möjligheter 
mot den andra. De måste båda acceptera nuvarande pris och kvalitetsnivåer. Oftast är dock dessa nivåer 
mer fördelaktiga för köparen eftersom leverantören har få hävstång möjligheter och kan tvingas att 
operera under normala avkastningar.8



33

Supplier dominance box: här har leverantören fördelarna och det förväntas även att de har många av de 
isolerande mekanismerna som stänger marknaderna för konkurrenter som gör det möjligt att upprätthålla 
över normala avkastningar. I denna miljö är köparen mest troligt både pris- och kvalitet mottagare.8

Hald et al 
Den konceptuella modellen är utarbetad i tre huvudsteg. Först granskas social utbytesteori och dess 
tillämplighet på studien, sedan diskuteras attraktion som kraften som påverkar aktörerna tillsammans 
sedan föreslås ett uttryck som beskriver den attraktion som består av tre komponenter: förväntat värde, 
förtroende och avhängighet

Modellen är utarbetat utifrån tre beståndsdelar; den första delen baseras på köparens förväntade värde 
som kommer från deras nyckelleverantörer, varpå 5 nyckelkomponenter hör till (kostnadsreduktion, 
tidskompression, innovation, tillgång till nya köpare/leverantörer och till sist kompetensutveckling). Andra 
delen baseras på leverantörens förväntade värde som härrör deras nära köpare, varpå 4 
nyckelkomponenter hör till för att öka det förväntade värdet; pris/volym, växt, tillgång till nya 
köpare/leverantörer och kompetensutveckling.

Till relationen hör även tillit, som delas in i tre grupperingar; ’ability’, ’benevolence’ och ’integrity’. När 
tilliten är hög resulterar det i en högre attraktion. Ytterligare en aspekt till relationen är ’dependence’ som 
kan styrka eller försvaga den övergripande uppfattningen om attraktion.

För att påverka attraktionen och öka den kraft som binder dyad föreningen närmare egen organisation ska 
det förväntat värde, förtroende eller beroendet påverkas. Dock måste effekten av en ändring i en av de tre 
konstruktionerna på de andra två alltid övervägas. En kombination av de tre konstruktionerna kommer att 
överträffa de andra och ge ett bättre resultat för att uppnå uppfattad attraktion mellan aktörerna i dyad 
föreningen.

Modellen innehåller fyra mekanismer, baserade på aktuell forskning, som anses användbara för att påverka 
uppfattningen av förväntat värde, förtroende och beroende gemensamt: investering, anpassning, 
kommunikation och institutionalisering.
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Opsummering Metode & Teoretisk ramme

Nedenfor følger opsummerende oversigt i figur 6 over hvorledes den valgte teori, data og litteratur vil blive 
struktureret i henhold til analysedelen af dette projekt.  

Figur 6 Visuel opsummering Metode & Teoretisk ramme
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Analyse

Undersøgelsesspørgsmål 1
“Hvordan kan Vitrals leverandører kategoriseres ud fra betydning for Vitral? “

Formålet med analyse 1 er er at undersøge, hvordan Vitral, med udgangspunkt i den indsamlede ERP data 
fra Vitral, samt interviews med ansatte hos Vitral Bilag 2 , kan vurdere hvilke leverandører, der har 
indvirkning på Vitrals delivery performance, og hvor betydningsfuld den enkelte leverandør er for Vitral 
delivery performance. Vi vil finde frem til hvilken vare, leverandør eller kategori vi vil bringe videre i denne 
undersøgelse. Vi vil også se på hvilken faktorer, udover spend der er vigtige for at ændre på Vitrals delivery 
performance.   

Vi starter med at kigge på impact/spend for de enkelte vare Vitral indkøber: 

Spend impact:
Det udleverede ERP datasæt indeholder alle de indkøbsordrer linjer der er skabt i Vitrals ERP system, inden 
for tidsperioden. I alt 8.942 ordrelinjer. Datasættet viser at det samlede spend, for perioden af indkøbte 
varer til produktionen, udgør DKK 22.439.473
   

Ved første gennemgang af datasættet viser det sig, at der er flere gentagne varenumre. Disse varenumre er 
indkøbt på flere forskellige datoer. For at skabe et overblik over det samlede indkøb, fordelt per vare er 
pivotfunktionen i Excel brugt til at samle og sortere data efter varenummer. Dette producerer et datasæt 
på 3018 linjer. I dette datasæt er der stadig flere linjer hvor samme vare optræder på flere forskellige linjer. 
Grunden til dette er, at Vitral foretager projekt specifikke indkøb. F.eks. så optræder samme aluminiums 
profil på flere linjer. Dette er pga. at varenummeret er kodet med et variantnummer i ERP systemet. 
Variantnummeret gør det muligt at identificere varenummeret til det enkelte projekt. De første 5 cifre i 
varenummeret for dette profil er dog altid de samme. Excel funktionen tekst til kolonner er benyttet for at 
isolere de første fem cifre i kolonnen item.  Når datasættet er sorteret efter de første fem cifre i 
varenummer, kommer vi ned på 206 linjer. 

I figur 7 herunder er vist de 25 stk. varenumre, hvor procenten af total spend er større end 0,99% per 
varenummer. De resterende 181 stk. varenumre udgør alle under 0,99% af total spend per varenummer. 
Item 20522 er et varenummer, der bliver brugt som et diverse varenummer. I dette tilfælde er det til 
WindowMaster og det bruges til at købe vare som Vitral ikke selv har oprettet i deres ERP system. 
WindowMaster har mere end 1000 varenumre i deres sortiment og Vitral udbyder i teorien alle disse varer 
til Vitrals kunder. Mange af disse WindowMaster varenumre anser Vitral som handelsvarer. Vitral bestiller 
varenummer 20522 – og indkøberen har mulighed for at sætte et fritekstfelt efter varenummeret, F.eks 
20522 WMU XXX. Dvs. at 20522 indeholder mange forskellige varer.
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Vitral leverandør spend 

ITEM Business 
Partner 

Spend % af total 
spend 

ITEM Business 
Partner 

Spend % af total
spend 2052

2
WindowMaster 2.056.767 9% 11234 Siebeck 181.110 1%

2026
4

Hydro 1.195.723 5% 10799 DIV. 169.354 1%
2049

9
Hydro 693.220 3% 20225 Hydro 169.126 1%

2030
0

Hydro 564.640 3% 20427 Hydro 167.140 1%
2022

7
Hydro 543.487 2% 20603 Fischer 157.033 1%

FL-00 J.Bissenbakker 521.132 2% 20616 safelight 130.116 1%
2046

4
WindowMaster 498.034 2% 20510 J.Bissenbakker 125.695 1%

2061
1

Hydro 451.282 2% 20241 J.Bissenbakker 123.449 1%
2049

8
Hydro 399.020 2% 20240 J.Bissenbakker 122.834 1%

2053
8

WindowMaster 395.901 2% 20216 Lynddahl 121.986 1%
2032

5
WindowMaster 369.155 2% 20308 J.Bissenbakker 118.653 1%

2025
7

Triplan 356.510 2% 20509 Hydro 116.259 1%
2050

0
Hydro 246.061 1% 20236 J. Bissenbaker 111.988 0%

Figur 7 Leverandør spend

Da 181 ud af 206 varer udgør mindre end 1 % per vare, af total spend, vurdere vi at der er behov for at 
samle varerne i kategorier for at få et mere retvisende billede af impact. Vitral har allerede samlet meget 
af deres indkøb hos forskellige leverandør på baggrund af råvarer. F.eks er alle varer, der er extruderet 
aluminiums alle indkøbt hos Hydro, alle beslag, der er produceret af stål, bliver leveret fra J.Bissenbakker 
maskinfabrik. Vi har derfor valgt at samle alle vare på baggrund af hvilken leverandør, der leverer disse. 

Ved at benytte Excel funktionen pivottabel er ERP datasættet samlet til nedenstående tabel af samlet 
spend fordelt på leverandør. Dataene viser, at Hydro udgør næsten 21 % af det samlede spend hos Vitral. 
Hydro er leverandør af alle de aluminiumsprofiler, der indgår i alle projekter Vitral leverer. 

WindowMaster leverer motor og andet oplukke-automatik. J.Bissenbakker leverer alle stålbeslag der 
benyttes til at samle og montere Vitrals færdige paneler. Eegholm er leverandør af motor og andet 
automatik til oplukkelige paneler. Lunddahl Plast er leverandør af alle pvc profiler/skinner der bruges til 
tætning af Vitrals panelerne. H.Sindby er leverandør af gummi profiler der bliver produceret i Kina. Triplan 
er leverandør af en rulleformet pynte-skinne. Safelight er leverandør af en motor som indgå i én af Vitrals 
SkyVision modeller. Bossard er leverandør af skruer og andet befæstning emner. Fischer er leverandør af 
plise gardiner der kan installeres indvendigt i Vitral paneler. Dafa er leverandør af tætningslister, der bliver 
brugt til at vand og vind sikre de færdige ovenlys. ALUFLAM er leverandør af brandsikkert glas løsninger. 
Rias er leverandør af opskummet pvc som indgår i Vitrals produktion af gavl-løsninger. 
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Figur 8 illustrerer opsummerede spend:

Figur 8 Opsummering leverandør spend

Vitral supply chain timeline
Det er vores vurdering, at spend ikke kan stå alene i analysen af impact. Derfor ser vi også på, hvor i Vitrals 
supply chain varerne fra de forskellige leverandørerne indgår.     
Leverandørerne leverer varer, der indgår forskellige steder i Vitral supply chain. Disse leverandører kan 
kategoriseres i 2 kategorier. 

1. Leverandør der leverer varer, der indgår i produktionen, og hvor varerne skal være på lager inden 
produktionen kan startes. 
2. leverandør der leverer varer, der ikke indgår direkte i produktionen, men modtages og sendes sammen 
med de producerede varer. 

1. kategori er Hydro, J.Bissenbakker, Lynddahl, Bosssard, safelight, og Rias
2. kategori er WindowMaster, Eegholm, H Sindby, fischer, 
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Herunder viser en generel supply chain tidslinje for Vitral. 

Figur 9 Vitral supply chain timeline

Hvis leverandørerne i 1. kategori ikke performer på levering af vare 1 vil produktionen blive forsinket, og 
kunder vil opleve forsinkelser. Produktionen af de forsinkede varer skal flyttes til efterfølgende uge, hvis 
der ikke er tilstrækkelig produktionskapacitet i den efterfølgende uge, kan det afstedkomme at andre 
kunder bliver ramt af forsinkelser. Dette kan i højsæson have en “SnowBall” effekt. 

Hvis leverandør i 2. kategori ikke performer som forventet, vil produktionen ikke blive påvirket, og alle 
producerede varer kan sendes til kunder, men kunder vil opleve at de modtager en mangelfuld forsendelse. 
Kunder vil kunne starte deres montage op som planlagt, men de vil ikke kunne afslutte den førend varerne 
fra 2. kategori leverandør er leveret.

Vitral supplier impact
Denne undersøgelse har fokus på at forbedre Vitral delivery performance. Derfor mener vi, at det er 
nødvendigt at undersøge Vitrals egen delivery performance som en del af inpact. Vitral foretager selv 
målinger af deres egen delivery performance overfor deres kunder. I deres måling registreres hvor mange 
paneler der er planlagt til forsendelse, hvor mange paneler, der ikke bliver sendt, har mangler. Der 
registreres også en årsag til mangler eller forsinkelser i forhold til planlagt forsendelse. Vi har set på disse 
årsager og summeret dem. Data er fra uge 1 2017 til og med uge 5 2018. 
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Figur 10 Vitral supplier impact

Hydro effect on Vitral delivery performance
Da Hydro delay/damaged udgør den største del af de paneler, hvor kunden har oplevet forsinkelser eller 
mangler, har vi set på, hvordan sammenhængen er mellem Vitrals delivery performance, og hvordan Hydro 
har performet. I grafen herunder er Vitrals delivery performance vist ved den blå linje, Hydros performance 
er vist ved orange søjler. De røde søjler udgør antallet af paneler, som er blevet påvirket af forsinkelser fra 
Hydro, antallet er angivet på den sekundær akse i diagrammet. Dette viser, at Vitrals delivery performance 
falder signifikant hver gang Hydro er forsinket eller leverer beskadigede varer.

Figur 11 Hydro effect på Vitral delivery performance
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I perioden hvor vi har data over Vitrals delivery performance, ligger deres gennemsnitlige delivery 
performance på 81,55%. hvis vi fjerner årsagen Hydro delay/damaged fra data, så ville Vitral 
gennemsnitlige delivery performance ligge på 88,72. Dette er en forskel på 7,17 procentpoint. 

Vitral leverandør transaktioner 
Vi har også set på antal transaktioner, der er mellem Vitral og deres leverandør. Vi har brugt ERP data fra 
Vitral til at undersøge, hvor mange ordrelinjer, der fra Vitral er sendt til de forskellige leverandører. Antallet 
af ordrelinjer kan øge kompleksiteten, og ved hver ordrelinje er der risiko for variansen i leverancerne.   

Leverandør antal ordre linje 

J.Bissenbakker Maskinfabrik A/S 1957

Hydro Extrusion Denmark 908

WindowMaster A/S 352

Eegholm a/s 179

Bossard Danmark A/S 96

Fischer International a/s 37

SafeLight a/s 32

H Sindby & Co. A/S 31

Lynddahl Plast A/S 23

Fenster Vent ApS 10

Dafa A/S 9

Triplan International A/S 8
Figur 12 Vitral leverandør transaktioner

Konklusion på impact, Hydro leverer 10 ud af de 26 vare som har over 1 % af det totale spend. Alle varer 
leveret af Hydro udgør ca. 21% af det samlede spend. Hydro er i kategori 1, hvor både Vitrals produktion og 
Vitrals kunder bliver ramt af forsinkelser. Sammenligningen mellem Vitrals delivery performance falder 
signifikant de uge hvor Hydro ikke performance som forventet. Derfor er det konklusionen, at Hydro ligger 
højt oppe på inpact/spend aksen i en kralijc portefølje model.

Supplier kompleksitetsaksen i en kralijc model
Kompleksiteten på leverandørmarked her ser på, hvor mange leverandører, der vil kunne levere de varer
som Vitral efterspørger. Vi vil bruge Hydro som eksempel, da vi allerede har fastslået, at de leverer varer
med højt impact for Vitrals og deres kunder.

Vitral oplyser, at der er flere danske og internationale leverandører af extruderet aluminiums profiler. Vitral 
har gennem de sidste år været i kontakt med flere af disse producenter. Det generelle billede, Vitral sidder 
med, er, at de fleste af disse leverandører er meget villige til at producere alu profiler til Vitral. Men når 
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kravet om at levere profiler projekt for projekt, falder interessen signifikant. Alle de producenter, Vitral har 
været i kontakt med, har ikke ønsket at skulle levere variable ordrestørrelser. De har alle en
minimumsordrestørrelse, som ikke stemmer overens med Vitrals krav og ønsker til at købe ind til de 
enkelte projekter. Så med det supply chain setup Vitral har i dag, er det Vitrals erfaring, at det kun er Hydro 
der ønsker eller er i stand til at levere extruderet profiler til Vitral projekt. 

Vitral & Hydro Supply Chain

Figur 13 Vitral & Hydro supply chain

Forklaring til supply chain: 
Hydro extruder alu profiler: Hydro producerer de fleste af Vitrals profiler i forhold til deres eget forecast,
og de passer selv deres produktioskapacitet til i forhold til deres eget forecast. Disse profiler er i produktion 
batch defineret af Hydro. 
3pl: Fragter alu profiler til firmaet Indu-lak, Hydro har et lager, af Vitral alu profiler hos Indu-lak. Fragten er 
kontrolleret af Hydro 
Indu-Lak overflad behandling: Når Vitral sender en ordrelinje til Hydro, så sender Hydro en ordre til Indu-
Lak på overfladebehandlingen. Indu-lak bruger profiler fra Hydros lager af profiler. 
Mulig variance: Hydro har ikke forudset behovet for et bestemt profil, og der kan opstå mangler på lageret 
hos Indu-lak. Fejl i Indu-laks produktion, forkert farve er benyttet, noget i processen er gået galt og 
profilerne bliver kvalitetsgodkendt af Indu-lak eget kvalitetsafdeling. Produktions kapacitets issues i høj 
sæson. 
3pl: Fragter de malet profiler til Fibercon. Transporten er kontrolleret af Hydro.
Fibercon udfylder alu profiler med pur:  Fibercon modtager malet profiler, sammen med en indkøbsordre 
fra Hydro. Fibercon udfører en kemisk udfyldning af alu profiler for at isolere alu profilen, en kuldebro ligge 
ind i profilen. 
Mulighed for variance: Nedbrud i produktionen, mangel på produktionspersonale, kapacitet ikke 
tilstrækkelig i højsæson ved peaks. Lukker produktionen i industriferien.  Noget er gået galt i den kemiske 
process, og profilen skal smides ud og genbestilles hos Hydro. Fibercom foretage en mekanisk fjernelse af 
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et stykke alu på profilen, hvis der fjernes fo meget bliver profilen smidt ud og et nyt skal genbestilles hos 
Hydro.
3pl: Fragter de isoleret profiler til DSV- terminal, kontrolleret af Hydro. Varerne overgå til Vitral ved levering 
hos DSV- terminal. 
DSV- terminal: Vitral har en aftale med DSV Horsens om, at vi benytter deres terminal som leveringssted 
for danske leverandører. Danske leverandører leverer ind til terminalen gennem ugen, hver fredag samler 
DSV alle varer leveret til Vitral sammen og sender alle disse videre. 
Mulighed for variance: en forsendelse kan blive overset af lagerpersonalet i terminalen, i højsæson kan der 
opstå pladsproblemer på billerne der sendes til Litauen, en leverandør forsendelse ankommer for sent til at 
DSV kan planlægge den videreforsendelse samme fredag. Forsendelser er varslet men ankommer ikke. 
3pl: Profiler fragtes fra Horsens til Vitral produktion i Litauen, Fragten er kontrolleret af Vitral
Vitral : Vitral modtager profiler på deres lager
Vitral produktion: produktion sættes i gang, færdigevare sættes klar til forsendelse til kunde, hver torsdag 
bookes 3pl til at fragte de færdige produkter til Vitral kunder. 
3pl: fragter de færdige produkter til kundespecificeret leveringssteder. Vitral har en dør til dør aftale med 
3pl, og er ikke involveret i hvilken rute, der benyttes.  
Vitrals kunde modtager vare: Kunden bliver af 3pl varslet mindst 1 time, førend forsendelsen ankommer. 
Kunden modtager vare.     
Fra ERP data kan vi se, at Vitral har sendt indkøbsordre indeholdende 908 stk. linje til Hydro. 
Hydro producerer Vitrals alu profiler, disse profiler extruderes på en af de to presser som Hydro har i deres 
produktion. 

Vitral leverandør impact & kompleksitet
I figur 14 Vitral leverandør impact & kompleksitet skema herunder er de foregående analyser samlet for at 
skabe et overblik, og for at lave et framework som Vitral kan benytte i fremtiden til at træffe beslutninger 
ud fra. Hydro er den eneste leverandør, der er annalyseret i denne undersøgelse.  For de resterende 
leverandører, har forfatterne til denne undersøgelse, gjort antagelser omkring komplexiteten på markedet 
og for kompleksiteten i nuværende supply chain. Disse antagelser er gjort med baggrund i, at den ene 
forfatter er ansat i Vitral og har sit kendskab til Virksomheden  og dennes supply chain.    

Figur 14 Vitral leverandør impact & kompleksitet
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Delkonklusion
Hvordan kan Vitrals leverandøren kategoriseres ud fra betydning for Vitral? 

Vi har set på impact/spend og komplexiteten som kraljic beskriver i hans model. For at kunne bruge kraljic 
model på Vitral har vi tilføjet flere faktorer for at kunne bestemme de forskellige leverandørers betydning 
for Vitrals delivery performance.  De faktorer, vi har medtaget, er spend, supply chain impact kategorien, 
deleívery performance impact antal paneler, antal transaktioner, komplexiteten i marked, komplexiteten i 
nuværende supply chain. Når alle disse faktorer tages i betragtning, viser det sig, at leverandøren Hydro 
samlet scorer højest. Grunden til, at vi vurderer, at Hydro scorer højest, er, at de har det højeste spend målt 
i kroner. Hydro er en kategori 1 leverandør, dårlig performance fra deres side har direkte effekt på Vitral 
produktion. Vi har også set på, hvordan Hydros performance har haft direkte effekt på Vitrals delivery 
performance over for Vitrals kunder. 

Markedet for extruderet aluminiums profiler, som Vitral arbejder op mod, har en høj kompleksitet idet der 
kun én leverandør, der kan levere de ønskede produkter til Vitral. Vare leveret af Hydro, ligger på baggrund 
af dette i strategisk vare i kraljic model. Næste på listen, efter Hydro, over årsager til forsinkelser/mangler 
er Vitral capacity problems, det har ikke været muligt at fremskaffe data, der forklarer årsagen til disse 
problemer. Men da Hydro er i kategorien over leverandører, som leverer varer til produktion, kunne 
forsinkelser fra Hydro være årsagen til, at der har været kapacitetsproblemer efterfølgende uge, 
“Snowball” effekten. Ved at have benyttet teorien bag kraljic model, har vi analyseret os frem til at den 
leverandør, der skal bruges videre i undersøgelsen er Hydro. 

Undersøgelsesspørgsmål 2

“Hvordan kan Vitrals leverandører kategoriseres ud fra attraktivitet for Vitral?”

Föremål med denna analys är att undersöka huruvida Vitrals leverantörer är attraktiva att arbeta 
tillsammans med eller ej. Kraljics teori belyser många goda punkter, bland annat hur man kan hantera sin 
supply chain genom att hantera utbudet med en övergripande strategi. Något som Kraljic dock inte tar höjd 
för är relationerna och förhållandena mellan leverantör och verksamhet. Leverantörer som har stor 
inverkat och en hög komplexitet för Vitral bör i sin tur även vara attraktiva att arbeta tillsammans med. Om 
en leverantör i sin tur inte är attraktiv att arbeta tillsammans med, bör verksamheten i fråga överväga 
andra samarbeten med alternativa leverantörer som har en högre attraktivitet gentemot verksamheten. 
För att kunna svara på undersökningsfråga två har därför en attraktivitet analys valts ut, analysen består 
som av tre delar: värde, tillit och makt. Attraktivitet Analysen kommer att försöka skapa en inblick på; den 
nuvarande situation; hur Vitral samarbetar med dess leverantörer; samt hur attraktiv relationerna faktiskt 
är för Vitral med utgångspunkt i interviews med Vitrals anställda [Bilaga 3].
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I analys 1 fastläggs Hydro Extrusions som den leverantör med störst inverkan och komplexitet för Vitral. 
Detta baseras på Hydros höga spend, det faktum att dem utgör 42% i delivery performance, dem har högt 
score i antal transaktioner och hög komplexitet i marknad och supply chain. Hydro kommer därför att 
användas till undersökning i denna analys.

Peter Blau definierade i 1964 attraktivitet som följande ”the force that induces human beings to establish 
social associations on their own initiative and to expand the scope of their associations once they have 
been formed”.

Value Analysis 
Attraktivitet analysens första del består av en värdeanalys, här har Ulagas 8 value drivers valts ut. Modellen 
innehåller flera value drivers – bland annat delivery, som har varit en av Vitrals utmaningar, det är därför 
intressant att se hur denna driver påverkar det samlade värdet. Alla value drivers är sedan med och visar 
ett helhetsperspektiv på hur det skapas värde i en relation. Till attraktivitet analysen kommer data från 
intervju med inköps- och logistikchef Peter Nygaard Sørensen samt intervju med Jens Borelli CEO att 
användas [Bilaga 3].

Utifrån intervju med Vitrals CEO och logistikchef benämns Product Quality som en av viktigaste value 
drivers, härunder performance, reliability och consistency. Detta kommer till uttryck då Vitral endast har en 
vecka på sig att transformera leveransen och har därav inte tid med kvalitetsfel och att invänta nya 
leveranser. Vitrals logistikchef menar att Hydro performer högt på kvalitet, baserat på det faktum att Vitral 
väldigt få gånger sänder in en claim för dålig kvalitet. Skulle det inträffa en felleverans går Vitral direkt 
vidare till problemlösning.

Vidare i intervjun benämns Delivery som en viktig faktor för Vitral. Ser man på Vitrals företagsmodell blir 
detta extra tydligt då en försening från leverantören betyder även en försening ut till kund. Det är därför 
viktigt för Vitral att leverantörer kan hantera förseningar extremt snabbt. Skulle det uppstå fel från Hydros 
sida förklarar logistikchefen att Hydro som regel gör vad dem kan för att lösa problemet snabbt och Hydro 
kan då leverera nya varor till Vitral på spammet av två veckor istället för tre som är det normala. CEO Jens 
Borelli understryker att on time delivery är väldigt viktiga för dem, men även att det är deras största 
utmaning med deras leverantörer.

Den tredje value driver som nämns i intervjun är Process-cost, och faktiskt alla andra segmenten under 
denna drive som inventory management, order-handling, incoming inspections och manufacturing. Detta 
kommer till uttryck i att Hydro levererar produkter som behandlas via två underleverantörer (lackering, 
kemisk isolering och ytbehandling). Hydro styr själva denna process åt Vitral, om än de inte har något med 
detta att göra då de levererar standard aluminium. Varför just denna punkt är viktig för Vitral beror på att 
dem annars skulle stå för styrning av dessa underleverantörer själv, något som skulle innefatta större 
resursbehov och få ökad komplexitet. Hydro kunde enkelt ta på sig denna roll då de redan besitter 
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expertisen och vetskapen om hur deras produkter ska behandlas och redan är en naturlig del av dess supply 
chain.

Vitrals CEO nämner även att Pris är en viktig driver, men att denna är svår att kontrollera då många 
produkter är styrda av marknadspriset på råvaror och valutakurser. För att säkra pris väljer Vitral att köpa 
stora mängder aluminium åt gången. Detta gör det svårt för Vitral att göra cost reduction program.

En ytterligare driver som skulle vara intressant att se närmare på är Personal Interaction, communication, 
problem solving, mutual goals. Här berättar Vitrals logistikchef att Vitral har en daglig dialog med Hydro och 
omkring 5 möten om året varpå det diskuterar budget, marknad, kapacitet, framtidsförväntningar. 
Logistikchefen för Vitral uppfattar Hydro som stöttande och menar att Hydro har samma intressen i att 
växa tillsammans med Vitral. Detta kan baseras på att Hydro har förhållandevis stora lager liggande hos 
externa underleverantörer av Vitrals produkter. Detta gör dem för att kunna hjälpa med att korta ned 
leveranstiden.

Konklusion värde:
Utifrån information ovan kan det konkluderas att Hydro besitter stor kunskap i de områden som Vitral 
saknar och behöver. Hydro performer högt på Vitrals viktigaste driver, nämligen Quality. Något som kan 
förklaras av att Hydro även levererar till Automotivebranschen, som redan kräver en hög kvalitet och 
grundliga kvalitetstester. Vitrals andra fokus ligger på Delivery, här står det klart att Hydro förstår 
viktigheten av snabb saksbehandling av ett kvalitetsproblem då Vitrals produkter ska igenom flera 
processer. Hydro kan även vid tillfällen korta ner processen en vecka, men delivery är fortfarande ett stort 
och bestående problem för Vitral. Utifrån figur 11 kan man tydligare se problemet och att det gör sig 
gällande speciellt under högsäsongen. Process Cost, här besitter Hydro en expertis som skulle vara svår för 
Vitral att samla på sig utan att måsta omta större kostnader och resurser. Personal Interaction, Hydro 
arbetar aktivt med att korta ner leveranstiden genom att se över deras processer och en daglig dialog med 
Vitral. Det är dock ett kringliggande problem från 2017 att Hydro inte performer så väl som lovat.

Hydro har ett relativt högt värde för Vitral. Det föreligger dock en viss problematik med att Hydro inte lever 
upp till Vitrals önskade delivery. Hydro besitter likväl en expertis och har en setup som fungerar för Vitral 
och deras projektspecifika inköp. Hydro anses därför ha ett högt värde för Vitral. Överlag värderas Hydro 
som värdefull för Vitral. Schemat nedan summerar upp värde analysen och dess slutresultat.
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Figur 15 visar de olika value drivers: 

Relationship Value Drivers Vitral importance, 
high / low

Comments

Product Quality:
Product performance
Product reliability
Product consistency

High
High
High

This is one of Vitrals most important 
value driver. Vitral cannot afford lack in 
quality since it will have a direct impact 
on their delivery performance. Hydro is 
meeting Vitrals demand when it comes 
to quality.

Delivery:
On-Time delivery
Delivery flexibility
Accuracy of delivery

High
High
High

This is the also one of Vitrals highly 
valued driver. A delay from their 
supplier means a delay to their 
customers. It is important for Vitral to 
work with suppliers who can deliver 
orders on time and handle delays 
quickly. Hydro has the past year 
struggled with delivery to Vitral.

Time-to-Market:
Design tasks
Prototype development
Product testing and 
validations

NA
NA
NA

Hydro works professionally and has 
great product testing and validations 
from their work in the automotive 
industry.

Direct Product Costs (Price):
Price above, below, at 
competitive
Annual price decreases
Cost reduction programs

High
Low
Low

It is obvious that cost is an important 
factor but in Vitrals case there is 
difficult to do much it in regards of the 
market price/currencies. They do 
however buy stock when price is low.
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Service Support:
Product-related services
Customer information
Outsourcing of activities

NA
NA
NA

Does not seem to be one of the bigger 
value drivers.

Supplier Know-How:
Knowledge of supply market
Improvement of existing 
products
Development of new 
products

NA

NA
NA

Is not mentioned as a direct value 
driver, however it is mentioned whilst 
talking about the other drivers. It stands 
clear that Hydro beholds a lot of 
knowledge that Vitral lacks.

Personal Interactions:
Communications
Problem solving
Mutual goals

High
High
High

Vitral and Hydro are actively working 
together to decrease the delivery and 
have had increased communication due 
to misunderstandings in 2017.

Process Costs:
Inventory management
Order-handling
Incoming Inspections
Manufacturing

High
High
High
High

Hydro is handling some of Vitrals 
subcontractors, which has a big 
importance for Vitral since they 
themselves don’t have the resources 
nor the knowledge on how to handle 
the process.

Figur 15 Value drivers

Trust Analysis
Den andra delen i attraktivitet analysen är tillit analysen. Till denna analys har ABI-modellen valts ut, då den 
går igenom leverantörens; förmåga, välvilja och integritet gentemot Vitral. Modellen tar upp ´förmåga; att 
leverera önskad utkomma’ något som Vitral och dess leverantörer i dagsläget sliter med – Finns det trots 
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detta tillit? Det är därför intressant att se, hur de tre faktorer påverkar varandra och i slutändan påverka 
tilliten.

Modellen är skriven av Mayer, Davis och Schoorman och beskriver tilliten från en individ till en annan och 
tar utgångspunkt i Ability, Benevolence och Integrity.

Mayer et al. 1995 p, 712 definierar tillit som följande ”The willingness of a party to be vulnerable to the 
actions of another party based on the expectation that the other party will perform a particular action 
important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or control that other party”

Ability - Vitrals CEO Jens Borelli tvivlar inte på deras leverantörers kompetens till att leverera produkter de 
köper från dem. Han ser dock de största problem inom ”execution of tasks” och huvudsakligen på 
leverantörernas delivery performance varpå det uppstår flest problem som i sin tur går ut över deras egna 
kunder. Vitral upplevde i 2017 flest problem med Hydro och dess instabila leverans. Vitrals logistikchef 
Peter Nygaard Sørensen instämmer med Vitrals CEO, och menar att de på grund av detta förlorat en del 
tillit gentemot Hydro.

Benevolence – Både CEO Jens Borelli och logistikchef Peter Nygaard Sørensen menar att de flesta av deras 
leverantörer vill växa tillsammans med dem. De båda upplever Hydro, som väldigt hjälpsam om de att de 
behöver leverera något fortare än normalt. Något som Hydro själva inte får något ut av, det skapar snarare 
mer problem i deras produktionsflöde. Logistikchefen för Vitral understryker även att Hydro såklart tjänar 
pengar på samarbetet. Dock upplever han inte att dem får en extra räkning om Hydro gjort något extra för 
Vitral som inte varit en del av det normala samarbetet.  Det har alltså inte framkommit något som bevisar 
att Hydro inte skulle ha goda intentioner. Vilket innebär att Vitral därmed har tillit till Hydro. I förhållande 
till optimering av Hydros egna intressen ligger det här en liten fokus, baserat på att Hydro även levererar 
många små beställningar till Vitral, som inte riktigt ligger i Hydros intresse.

Integrity: CEO Jens Borelli berättar att Vitral har handlat med deras leverantörer i många år och därför att 
deras leverantörer handlar på rätt tillvägagångssätt, det är dock inte något Vitral fokuserar aktivt på. 
Fokusen har istället legat på om de håller lovad leveranstidpunkt. Logistikchefen Peter instämmer omkring 
Vitrals fokus och menar att Hydro håller detta, dem har dock upplevt att det inte upprätthållit detta 
gällande leveransdatum till Vitrals produktions facilitet i Litauen i 2017. Det finns flera grunder till detta: 
Hydro har själva trott dem varit förmögna till leverans men inte uppnått det, något som resulterat i 
förseningar och dellevereringar. Hydro levererar stora delar av projekt varor som är till specifika projekt –
om dessa varor är försenade så stoppar produktionen för Vitral.

Konklusion tillit:
Vitrals tillit till Hydro har fallit i förhållande till Ability det senaste år då Hydro fick reparerat dess 
produktionslinje som i sin tur skapade kapacitetsproblem samt missförstånd för Vitral. Hydro besitter dock 
en stor erfarenhet och hjälper med de lösningar som Vitral fått utvecklat hos dem som gör att de besitter 
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en viss förmåga att leverera till Vitral. Under Benevolence, kan det ses att tilliten finns närvarande för 
Vitral. Detta kan styrkas med att Hydro och Vitral löpande går igenom deras processer för att undersöka om 
det finns något som kan korta ner leveranstiden. Något som resulterat i att Hydro använder sig av dess 
systersällskap i Tyskland för att kunna leverera till Vitral i högsäsong, med samma leveranstid som i 
lågsäsong. Det ska dock tilläggas att Hydro själva önskar att öka Vitrals omsättning - då detta innebär att 
Vitral köper mer från Hydro, men överlag ligger det en välvilja från Hydros sida. Sista delen i analysen går 
igenom Integrity varpå fokus ligger kring de problem som uppstått i 2017, utöver detta upplever Vitral inte 
någon större brist på integritet. Problemen som uppstått har medför att Vitral nu har en tydligare 
inköpsorder, varpå de specifika önskemålen är synligare, något som resulterat i färre missförstånd som 
tidigare uppstått. Utifrån ovanstående har Vitral relativt hög tillit till Hydro som företag, trots de 
leveransproblem som gjorde sig gällande i 2017.

Slutkonklusionen i tillitsanalysen är därmed att Vitral har tillit till Hydro. Figur 16 nedan summerar 
analysen:

Relationship Trust driver Vitral importance,
high/low

Comments

Ability:
Competencies
Training
Execution of tasks

High
Low
High

Competencies are important for Vitral, 
and they are also met by Hydro.
Training will always have an impact if 
it’s absent; a new system, worker etc.
Execution of tasks has been low, even 
though there is an overall trust, there 
has been issues which has affected the 
trust.

Benevolence:
Does trustee have good 
intentions?
Focus on optimizing own 
interests?
Is trustee positive, helpful to 
trustor even if no value is 
given to trustee?

Yes - High

No/Yes - Low

Yes - High

By optimizing and helping Vitral, Hydro 
is creating a direct link to optimizing 
and earning more money for 
themselves. But it also means helping 
out with Vitrals smaller projects.
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Integrity:
Does trustee behave to 
principles?
Consistency in the way 
trustee acts?
Trustee stick to what is 
promised?

Yes - High

Yes/No - High

Yes/No - High

Exceptions lies within rising problems in 
2017. Something which has lowered 
Vitrals trust somewhat for Hydro.

Figur 16 Trust skema

Power Analysis
Den tredje och sista delen i attraktivitet analysen är maktanalysen. Till denna del har Andrew Cox’s Power 
Matrix valts ut. Cox menar att makt är kärnan i alla affärsrelationer och att poängen kan göras med 
hänvisning till de grundläggande orsakerna till företagssuccés. Modellen förklarar utbytesförhållandet 
mellan köpare och leverantör. Modellen har valts för att få en förståelse om Vitrals position och hur dem 
kan öka sin makt gentemot dess leverantörer och här med fokus på Hydro. Första steget i Cox Power Matrix 
är att identifiera sin position, nästa steg är att se på möjligheter att flytta från den nuvarande positionen till 
andra mer gynnsamma positioner.

De flesta produkter Vitral köper är speciellt framställda för dem och Vitral har av strategiska orsaker 
fokuserat på att inte vara för stor hos enskilda leverantörer på grund av att de önskar friheten att kunna 
byta leverantör utan att behöva överväga konsekvenserna. CEO Jens Borelli menar att Vitrals leverantörer 
ligger i Supplier Dominance (DS) boxen. Detta baserar han på utifrån det faktum att de varor Vitral köper är 
specialgjorda, Vitrals switching cost är höga, många av deras leverantörer har hög kunskap till de varor 
Vitral köper från dem, en kunskap som Vitral själva inte besitter in-house och slutligen skulle en förändring 
från en av deras danska leverantörer förknippas med en betydande förbrukning av interna resurser.

Vitrals logistikchef menar även han att Vitral ligger inom Supplier Dominance boxen (SD), eventuellt övre 
delen av SD tätare på Interdepence (I) men överlag inom SD. Han baserar det på faktum att det finns många 
köpare på marknaden av aluminiumprofiler i Danmark, fastän de endast känner till få leverantörer. Det kan 
även ses från det faktum att Vitrals leverantör Hydro nog inte skulle få större konsekvenser om de mistade 
Vitral som kund. Hydro skulle endast behöva avskriva några verktyg speciellt framtaget för Vitral om de 
skulle mista Vitrals omsättning. I slutändan skulle Hydros switching cost vara låga. En switching cost för 
Vitral däremot skulle vara relativt hög då dem skulle måste investera i nya verktyg för alla deras aluminiums 
profiler.

Vitral anses att vara en attraktiv kund hos Hydro, oberoende av dess storlek och omsättning då Hydro 
redan har en välfungerande setup och har använt många resurser på att få samarbetet att fungera. 
Logistikchef Peter Nygaard Sørensen menar att om en direkt konkurrent ska överta Vitral som account ville 
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det vara mindre intressant för dem i perspektivet om att deras produkter inte är standardprodukter. Skulle 
Vitral behöva byta leverantör skulle det kosta många interna resurser och resultera i stora offer 
omkostninger då fler medarbetare skulle behöva prioritera uppgiften framför annat, dock skulle själva 
sökningen i sig inte innebära en så stor kostnad om en annan dansk leverantör identifieras.

Interdependence boxen innebär att både köparen och leverantören har resurser som kräver att parterna 
arbetar nära varandra eftersom ingen kan utbyta den andra. Enligt modellen kan leverantören uppnå 
övernormala avkastningar.

Supplier Dominance boxen innebär att leverantören har fördelarna och att det förväntas att de har många 
av de isolerade mekanismerna som stänger marknaderna för konkurrenter som gör det möjligt att 
upprätthålla övernormala avkastningar. I denna situation är köparen, Vitral i denna fråga, både pris och 
kvalitet mottagare.

Konklusion makt:
SD är inte den önskvärda placeringen för Vitral men långt ifrån de flesta svar tyder på att det är i denna box 
dem ligger. Hydro utnyttjar inte deras SD status och behandlar Vitral väl något som är med och bidrar till att 
Hydro fortfarande är attraktiva att arbeta tillsammans med. Vitral har en tillit till Hydro som innebär att 
dem litar på att de kan hjälpa dem. Det är ett aktivt val från Vitrals sida att arbeta med en leverantör i 
denna situation då Hydro kan hjälpa dem med specifika projekt.

Maktanalysen tyder på att Hydro har makten över Vitral, men väljer att inte utnyttja den. Nedan följer 
schema av analysen varpå det blir tydligt att Vitral ligger i Supplier Dominance boxen med vissa inslag av 
interdependence.

Relationship Power factors Vitral Type of dominance / Type of 
dependency

Few/many suppliers/buyers Many buyers, few suppliers Supplier Dominance

Buyer relative share of total 
market for supplier low/high

NA NA

Supplier dependency on buyer 
revenue low/high

LOW - Supplier is not 
dependent on the buyer for 
revenue

Supplier Dominance
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Supplier switching costs 
low/high

LOW. Hydro has less 
consequences losing Vitral 
than vice versa.

Supplier Dominance

Buyers switching costs low/high HIGH – new investments 
would be needed for Vitral

Supplier Dominance

Buyers account degree of 
attractiveness to supplier 
low/high

HIGH - Supplier has been 
working hard to make the 
supply chain work well.

Interdependence

If supplier offerings are 
commoditized and/or 
standardized/customized

Customized - All the work for 
Hydro does for Vitral is 
basically customized.

Interdependence/ Supplier 
Dominance

Buyer search costs low/high NA NA

Information asymmetry 
advantage between supplier 
and buyer

YES - Vitral gets more 
information from Hydro than 
vice versa.

Interdependence/Supplier 
Dominance

Figur 17 Power skema

Delkonklusion
Konklusion av den samlade attraktivitet analys – tillit, värde makt:
Vitrals viktigaste värdefaktorer ligger i dess kvalitet och delivery, något som Hydro är i stånd att leverera till 
dem, om än det ibland förekommer förseningar. Tilliten finns på plats mellan Vitral och Hydro, trots att 
Hydro tycks ha makten över Vitral. För att få en klarare bild på vad dessa tre faktorer betyder i sin helhet 
används det utvecklade schemat från artikeln ‘Towards an understanding of attraction in buyer–supplier 
relationships’9. Schemat visar hur perceptioner av förväntat värde (från värde analysen), beroende/makt 
(från maktanalysen) och tillit (från tillits analysen) fungerar i kombination för att producera uppfattad 
attraktion. Baserat på attraktivitet analysen kan man se avhängighet sett tillsammans. Det är nödvändigtvis 
inte det objektiva riktiga, utan den förväntade attraktionen.

Plottar man in värdet från analyserna ovan kan man se att Vitrals relation till Hydro hamnar i översta raden 
där det råder hög attraktion men viss bekymring omkring dependence från Vitrals sida.
Uppsummering attraktivitet:
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Number Expected 
Value

Perceived 
dependence

Perceived 
trust

Resultant 
perceived 
attraction

Consequent action of 
associated actor

1 High High High High High attraction though 
concerns about 
dependence.

2 High Low High High High attraction.

3 High Low Low Medium Will be annoyed about 
the associate’s behavior 
and find working 
together frustrating.

4 Low High High Medium Should feel dangerous 
sense of coziness and 
convenience. Need to 
jointly develop the dyad 
expected value.

5 Low Low High Medium Could feel a dangerous 
sense of coziness and 
convenience.

6 Low High Low Low Will seek to reduce 
dependence and leave 
partnership.

7 Low Low Low Low Will seek to reduce 
dependence and/or leave 
the relationship.

8 High High Low Low Will seek to reduce 
dependence and/or exit 
the relationship.

Figur 18 Opsummering attraktivitet

Vad betyder då detta för Vitral? Analysen 2 har tillsammans med analys 1 gett svar på att Hydro är en av de 
leverantörer med störst påverkan för Vitral i förhållande till komplexitet och inverkan, två faktorer som kan
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medföra en viss risk. Något som Kraljic dock saknar och inte tar höjd för är förhållandet mellan 
leverantören och verksamheten, något som attraktivitet analysen kan vara med och fylla. Hydro har 
bevisats vara attraktiva att arbeta tillsammans med då dem scorar högt på tillit, värde och makt samt har 
förståelse och fokus på Vitrals största problem - delivery performance. Det ligger dock ett stort 
problemområde kring denna fråga, då Hydro inte har mött Vitrals krav om delivery performance, fastän 
Hydro verkar ha stort förståelse för den. Analysen har belyst svagheter och styrkor inom värde, tillit och 
makt samtidigt som den är med och bedömer samt kategoriserar vilka leverantörer som är attraktiva för 
Vitral att arbeta tillsammans med. VItral bör härefter ta ställning till hur dem ser på ett framtida samarbete 
med Hydro.

Vitrals leverantörer kan utifrån del-analyserna i attraktivitet analysen kategoriseras i diagrammet nedan. 
Varpå de får ett resultat på high, medium eller low samt en följande handling från tillhörande supplier. 
Vitrals leverantörer har placerats i diagrammet utifrån intervju med Vitrals CEO samt logistikchef [bilaga 4]

  

Business Partner Attraktivitets 
analyse 
Power

Attaktivitets 
analyse 
Value

Attaktivetets 
analyse trust

Attaktivitets analyse 
hald et al. 2009

Hydro Extrusion 
Denmark

High High High High -  High attraction, 
though concerns about 
dependence.

WindowMaster A/S High High Low Low -  Will seek to 
reduce dependence 
and/or exit the 
relationship.

J.Bissenbakker 
Maskinfabrik A/S

High High High High -  High attraction 
though concerns about 
dependence.

Eegholm a/s Low High High Medium -  Should feel 
dangerous sense of 
coziness and 
convenience. Need to 
jointly develop the 
dyad expected value.

Lynddahl Plast A/S High High High High -  High attraction 
though concerns about 
dependence.
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H Sindby & Co. A/S Low High Low Low -  Will seek to 
reduce dependence 
and leave partnership.

Triplan International 
A/S

High High High High -  High attraction 
though concerns about 
dependence.

SafeLight a/s Low Low High Medium -  Could feel a 
dangerous sense of 
coziness and 
convenience.

Bossard Danmark A/S Low High High Medium - Should feel 
dangerous sense of 
coziness and 
convenience. Need to 
jointly develop the 
dyad expected value.

Fischer International a/s Low Low Low Low - Will seek to 
reduce dependence 
and/or leave the 
relationship.

Dafa A/S Low High High Medium -  Should feel 
dangerous sense of 
coziness and 
convenience. Need to 
jointly develop the 
dyad expected value.

ALUFLAM High High High High -  High attraction 
though concerns about 
dependence.

RIAS A/S Low High High Medium -  Should feel 
dangerous sense of 
coziness and 
convenience. Need to 
jointly develop the 
dyad expected value.
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Undersøgelsesspørgsmål 3
“Hvordan kan Vitral vurdere, hvilke leverandører der skal fokuseres på”

Formålet med analyse 3 er at undersøge, hvordan Vitral kan lave et nemt overskueligt og visuelt værktøj, til 
at udvælge leverandør med. Det vil blive undersøgt, hvordan Vitral kan lave et opsamlingsværktøj, og 
hvordan Vitral kan benytte dette til at skabe et visuelt overblik.   

Efter at have brugt flere forskellige modeller i analyse 1 og 2 vil vi samle resultaterne fra de foregående 
analyser. Med udgangspunkt i Kraljic portefølje, med impact/spend på X aksen og markeds komplexitet på y 
aksen, har vi fundet, at kraljic modellen har mangler i forhold til at kunne udvælge hvilken leverandør, som 
Vitral og leverandøren, ville kunne drage nytte af ved at bevæge sig hen mod Collaboration. 
Gelderman og Van Welle5 beskriver, at Kraljic portefølje model har mangler, der er ikke klare definitioner af 
akser, og høj og lav. Det er til fortolkning. Vi har derfor med baggrund i Kraljic brugt akserne men har valgt 
at tilføje flere faktorer, som vi mener har betydning for Vitral process i at udvælge de leverandører, hvor 
begge firmaer ville kunne drage nytte af at udvide samarbejdet med baggrund i collaboration. i denne 
undersøgelse har vi fokus på, ved et forbedret samarbejde, Collaboration, at forbedre Vitrals delivery 
performance mod Vitrals kunder.   

Her ses på de forskellige faktorer fra Analyse 1 og 2, og her vil vi undersøge hvordan disse vægtes og derved 
gøre det muligt at plotte de forskellige leverandører ind i et X/Y diagram.  

X-aksen impact 
Spend: Helt traditionelt har vi set på spend, vi har set på hvor meget Vitral indkøber for i kr. hos hver af 
Vitrals leverandører, dette er interessant fordi det giver et indblik i, hvor der kunne være de største 
udviklingsmuligheder. Vitral er en lille mellemstor virksomhed, og vi har antaget at et lille spend også kun 
ville have lille effekt, dette er en antagelse. Derfor har vi også set på andre faktorer.  
Delivery performance impact, denne undersøgelse har til formål at forbedre Vitral delivery performance. 
Delivery performance er en vigtig faktor i Vitral, og derfor er den også taget med i definitionen af impact  
Vitral aksen. Vi har set på Vitrals egne målinger, jo flere registreringer af paneler, der ikke er sendt til tiden,
jo højere score og jo mere vil denne faktor trække mod high og mod øget collaboration.  
Supply chain impact kategorien, her er leverandørerne delt i to kategorier. Kategori 1 vil trække længere
mod high end kategori 2.  

Y-aksen complexity  
Transaktioner: her har vi brugt ERP data og set på hvor mange ordrelinjer der er sendt til leverandør, antal 
af disse giver ikke i sig selv en viden om kompleksiteten, men det giver et indblik i omfanget af 
samarbejdet, denne information kan ikke stå alene, men sammenholdt med supply chain komplexitet kan 
dette give information om, hvor der skal sættes ind for at forbedre samarbejdet og indsigt i hvor stor 
pointialet er. 
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Marked komplexitet: her ser vi på hvor mange leverandører, der er i marked, som i dag ville kunne levere 
den vare som Vitral efterspørger. Mange leverandører - Low complexity. Få leverandører - High complexity  
Supply chain komplexitet: Her ser vi på, hvor mange processer, hvor mange overdragelser, risiko for 
variance i de enkelte processer. Jo højere antal, jo højere kompleksitet.    

Power analysen:
I power relations analysen indgå 4 forskellige kategorier. Supplier Dominance, Buyer Dominance, 
Interdependence og Independence.  

Supply´er Dominance: high komplexitet, fordi der er mange købere og få leverandører på marked. Købers 
switching cost er høje. Dette øger kompleksiteten og vil trække kompleksitet Vitral mod High.  

Interdependent høj komplexitet, der er få spillere i denne kategori, og det er forbundet med høje 
omkostninger at skifte leverandør. Dette vil trække komplexitet Vitral mod high. 

Buyer dominance: lav kompleksitet, der er mange leverandører på marked i forhold til købere, købers 
switching cost er forholdsvis lave. Dette vil trække Vitral komplexitet mod Low. 

Indepentendence: lav kompleksitet, der er mange leverandører på marked, der er forbundet med lave 
omkostninger at skifte leverandør. Dette trækker Vitral komplexitet mod Low.  

Value analysen:
Her ses der på de 8 forskellige kategorier af value drivers, vi har gennem interview med Vitral fået oplyst,
hvilken af disse kategorier, de selv mener, tilfører værdi i relationen. Jo større værdi relationen skaber, set 
fra Vitral synspunkt, jo mere vil value trækken mod High komplexitet. 

Tillid analysen:
Her ser vi på ABI analysen, og jo højere trust Vitral har til leverandøren, jo mere vil dette trække med High 
komplexitet Vitral. Jo mere tillid Vitral har til Leverandøren jo større incitament til at igangsætte
collaboration. 
Ser vi på hvor attraktiv den enkelte leverandør er for Vitral I dag, jo mere attraktiv jo højere kompleksitet, 
jo mere attraktiv jo større er incitamentet for Vitral om at bevæge sig mod collaboration.
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Vitral framework data 
I figur 19 ses alle de data fra foregående analyser. 

Figur 19 Vitral framework data

Ved at bruge data fra de to foregående analyser, er ovenstående skema udfyldt med data. Ud fra disse data 
er nedenstående diagram udfyldt med leverandør.  

Vitral visual supplier framework

Figur 20 Vitral visual supplier framework
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Delkonklusion 
Hydro er den leverandør, der ligger tættest på High impact vitral og high complexity, og derfor har vi valgt 
at tage denne leverandør videre med til analyse 4, som pilot/case virksomhed. 
Denne model er beregnet til brug i Vitral, og vi ser derfor ikke et behov for i denne analyse at definere nye 
områder i diagrammet, dette diagram er lavet for at skab et visuelt overblik, med det er data og skemaet 
bag der er vigtigt for Vitral. Det er de data, der skal bruges og analyseres for at definere de områder, der 
skal fokus på for at forbedre delivery performance. Det er op til Vitral at vægte data og selv definere i 
fremtiden hvilken vægt de enkelte faktorer skal have i forhold til hinanden. Der er dog klart ud fra 
diagrammet, at det er Hydro, som der skal vælges ud først.  

Undersøgelsesspørgsmål 4 
“Hvilke tiltag kan Vitral iværksætte?”

Formålet med denne analyse 4 er at analysere samt vurdere Vitrals modenhed til yderligere fremtidigt 
partnerskab med virksomhedens leverandører i perspektivet om Collaboration, samt analysere og vurdere 
hvilke Collaborative tiltag Vitral skal iværksætte med udvalgte leverandører for at forbedre delivery 
performance. Mere specifikt fokuseres der på Vitrals indkøbsafdelings modenhed, som skal give et billede 
som helhed for Vitrals modenhed for at indgå leverandør partnerskab i perspektivet om Collaboration. 
Derefter vil der analyseres, hvilke tiltag Vitral skal iværksætte ud fra teorien om Collaboration for at 
forbedre de udfordringer variationer, som påvirker Vitral delivery performance hvilket der er identificeret i 
tidligere analyser af denne undersøgelse. 

Vurderingen af at benytte teorien om Collaboration for at forbedre Vitrals samarbejde og partnerskab med 
virksomhedens leverandører er baseret på de mangler, som modeller har, som tidligere er benyttet i 
analyserne 1 og 2 og baseret på de udfordringer, som er identificeret i de tidligere analyser i dette projekt. 
Både Kraljic og Attraktivitets teorierne er statiske teorier, som viser et ”her og nu” billede af en situation. 
For Kraljic et statisk billede af en given leverandør spend og kompleksitet af markedet leverandøren 
befinder sig i. Hvor attraktivitet analyserne viser et statisk billede af Vitral nuværende relation til en given 
leverandør ud fra dimensionerne Value, Trust og Power. Forfatterne af denne undersøgelse vurderer, at 
Collaboration teorien tilføjer en fremtidig og dynamisk dimension om, hvorledes Vitral kan forbedre 
situationen og muligvis forbedre delivery performance ud fra dimensionerne som Collaboration teorien er 
bygget på.    

Data benyttet til denne analyse 4 er interviews med Vitrals ansatte Bilag5 samt tidligere benyttet data som 
udtræk fra Vitral ERP system. Der vil yderligere blive perspektiveret til delkonklusioner fra tidligere analyser 
i dette projekt. Teori og modeller benyttet i denne analyse inkluderer Purchasing & Supply development 
model2 samt teori om Collaboration3. Yderligere vil der blive perspektiveret til teori og modeller fra tidligere 
analyser i dette projekt. 
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Vitral modenhed
Formålet ved at benytte modellen Purchasing og supply development model i denne analyse er at vurdere 
Vitrals indkøbsafdeling modenhed ved hjælp af de faktorer og elementer, som modellen indeholder. Vi 
vurderer, at denne model tilfører denne undersøgelse nogle yderst hensigtsmæssige perspektiver omkring,
hvor moden Vitral er som virksomhed i forhold til at samarbejde med virksomhedens leverandører. 
Modellen viser en virksomheds modenhed ud fra hvilket stadie af Purchasing & Supply development 
modellen, virksomheden befinder sig i. Modellen viser 6 separate stadier, og det vurderes, at modellen 
giver værdi til denne undersøgelse ved at vise forskellen på stadierne i henhold til modenhed, og hvor Vitral 
befinder sig. Den hovedsagelige forskel på modenhed i perspektivet om partnerskab eller Collaboration,
som modellen beskriver, er overgangen fra stadierne 1-3 til stadierne 4-6. ifølge teorien bag modellen 
Purchasing & Supply Development model er det først i stadierne 4-6 at en virksomhed er rede til at indgå 
Collaboration med en given leverandør. Stadie 4 er der spæde tegn på begyndende Collaboration 
elementer, hvor virksomheden i stadie 6 er rede og moden til fuld Collaboration med virksomhedens 
leverandører.

Analysen vil fokusere på virksomhedens indkøbsafdeling baseret på faktorer, som de ansattes 
kompetencer, faktorer som indkøbsafdelingen er en Decentraliseret eller centraliseret funktion. Ledelsens 
syn på indkøbsafdelingen. Om indkøbsafdelingen er hovedsagelig en funktionel eller tværfunktionel 
afdeling. Om Vitral ERP systems grad af funktionalitet og graden af ERP systemets integration internt samt 
eksternt.  Ud fra disse faktorer vil denne analyse give et samlet billede af, hvilket stadie Vitral befinder sig i,
og om det overordnede fokus er operationel, taktisk eller strategisk som fortæller videre om virksomheden 
er moden til at indgå mulig Collaboration med udvalgte leverandører. Der vil yderligere blive analyseret,
hvad Vitral om muligt har behov for at ændre eller forbedre for at flytte sig til et andet stadie af modellen 
såfremt indkøbsafdelingen om muligt ikke er helt moden nok endnu til Collaboration med virksomhedens 
leverandører. 

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 21 Purchase & Supply Development model
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Baseret på interview med indkøbschef ved Vitral Peter Nygaard Sørensen d. 17. marts 2018 følger 
nedenstående analyse af, hvilket stadie af Purchasing & Supply Development modellen Vitral befinder sig i. 

Vitral indkøbsafdeling kompetenceniveau.
Vitral indkøbsafdeling består af 4 fastansatte, hvor indkøbschefen Peter har sin daglige gang på Vitral 
hovedkontor i Danmark, men de 3 resterende ansatte i indkøbsafdelingen alle befinder sig ved Vitrals 
datterselskab i Litauen, som yderligere fungerer som Vitrals produktionsapparat. De 3 ansatte i 
indkøbsafdelingen i Litauen er alle indkøbsassistenter, hvor den ene af de 3 dog har en mere senior rolle 
som purchasing specialist, men essentielt alle har samme ansvar, funktioner samt kompetenceniveau. De 3 
indkøbsassistenter i Litauen udfører udelukkende ordrebehandling / ordretastning, følger op på 
ordrebekræftelser, om der er forsinkelser, foretager indkøb ved leverandører baseret på eksisterende og 
gældende aftaler, planlægning af produktion og har ansvar for at tilsikre at leverandørerne overholder de 
eksisterende og gældende prisaftaler i leverandørernes afregninger. De 3 indkøbsassistenter har dermed 
hovedsageligt et transaktionsbaseret og rutinemæssigt fokus og sørger for, at Vitral ikke befinder sig i en 
out of stock situation i Vitral produktion. 

Det er stort set kun indkøbschefen Peter, som foretager deciderede kommercielle forhandlinger og 
procurement med Vitrals leverandører ud af den samlede indkøbsafdeling. Den mest senior af 
indkøbsassistenterne, som har titlen som purchasing specialist indhenter tilbud fra lokale Litauiske 
leverandører, men der er ikke tale om deciderede overordnede forhandlinger om større aftaler, da det 
hovedsagelige daglige ansvar og tidsforbrug er fokuseret på samme transaktionsbaserede undersøgelser 
som de 2 deciderede indkøbsassistenter. 

De hovedsagelige grunde til, at indkøbsafdelingen er opbygget således, ifølge indkøbschefen Peter, er et 
økonomisk perspektiv for Vitral, da der ikke er plads i Vitrals budget til yderlige ansatte i indkøbsafdelingen 
eller alternativt andre ansatte med højere grad af uddannelse og kompetence sæt, som ville kunne indgå 
kommercielle forhandlinger med leverandører på et højere niveau end de 3 indkøbsassistenter i Litauen 
samt have kompetencer indenfor eksempel forecasting. Dette betyder, at det udelukkende er 
indkøbschefen Peter, som har de nødvendige færdigheder til at indgå kommercielle forhandlinger med 
Vitrals leverandører om større rammeaftaler. Dette betyder yderligere, at fokus i forhandlinger med Vitrals 
leverandører i høj grad handler om at fortsætte samarbejde med eksisterende leverandører og i mindre 
grad procurement ved adskillige mulige leverandører og dermed kunne presse priserne ved de eksisterende 
leverandører. Fokus er i stedet løbende at forbedre samarbejde med eksisterende leverandører og 
forlænge gældende rammeaftaler. 

Ud fra selve strukturen af Vitrals indkøbsafdelingen kan man diskutere, om Vitral er i stadie 1 ,stadie 2 eller 
stadie 3 af Purchasing & Supply Development modellen. De 2 deciderede indkøbsassistenter og purchasing 
specialisten i Litauen har alle hovedsageligt operationelt, transaktionsbaseret og administrativt fokus samt 
relativt lavt kompetenceniveau og lav grad af viden om virksomhedens økonomi og fokus. De arbejder 
dermed hovedsageligt ud fra et operationelt niveau og agerer hovedsageligt ud fra, om der er 



62

problemstillinger i henhold til out of stock situation som vil stoppe produktionen. Dog er det ud fra en 
koordineret indsats, der indkøbes og alt indkøbes til ét og samme produktionsapparat, hvilket betyder at 
koordination er essentiel for at produktion fungerer optimalt. Indkøbschefen Peter er en kapacitet med 
større kommercielle kompetencer, som netop kan foretage de nødvendige kommercielle forhandlinger 
med leverandørerne på højere niveau og fokusere på fordele og partnerskab med leverandørerne. 
Yderligere er der formuleret en indkøbsstrategi, som er at samle indkøbsvolumen på få leverandører for at 
opnå bedre priser, samt indkøbs teamet har ansvar for at indkøbe til den nødvendige kvalitet. Det vurderes 
dermed, at Vitral befinder sig i stadie 3 af Purchasing & Supply Development modellen baseret på 
strukturen af Vitrals indkøbsafdeling, de ansattes samlede færdigheder inklusive indkøbschefen og den 
formulerede volume indkøbsstrategi og kvalitetsansvar som indkøbsafdelingen følger.   

Vitral indkøbsafdeling grad af centralisering eller decentralisering. 
Hvis man ser på, hvorledes Vitrals indkøbsafdeling er placeret i virksomheden som en funktion i 
virksomheden, kan det diskuteres, om Vitrals indkøbsafdeling er hovedsageligt decentraliseret eller 
centraliseret. Fra et perspektiv er indkøbschefen Peter lokaliseret under den juridiske danske hovedsæde 
og fokuserer hovedsageligt på de danske leverandører, hvor de 3 ansatte i datterselskabet i Vitrals Litauiske 
selskab hovedsageligt fokuserer på de lokale Litauiske leverandører. Ud fra dette kunne man argumentere 
for, at Vitrals indkøbsafdeling er decentraliseret. Dog er Vitrals indkøbsafdeling styret af en og samme 
indkøbschef Peter og alt indkøbet er til samme produktionsapparat i Litauen. Yderligere er alle processerne 
i indkøbsafdelingen strømlinet og defineret ens for alle i indkøbsafdelingen. Dermed vurderer vi, at 
indkøbsafdelingen i Vitral er en centraliseret funktion for virksomheden. Baseret på dette er Vitral 
indkøbsafdeling et mere taktisk strategisk niveau i virksomheden, og dermed er indkøbsafdelingen fra dette 
perspektiv beliggende i stadie 4 af Purchasing & Supply Development modellen. Dette vurderes ud fra, at 
indkøbsafdelingen hovedsageligt er centraliseret, men der også er decentraliserede perspektiver. 

Vitrals indkøbsafdeling som funktionelt eller tværfunktionelt team. 
Vitrals indkøbsafdeling er involveret i og har ansvar for flere forskellige funktioner i virksomheden. Mere 
specifikt består de daglige undersøgelser for indkøbsafdelingen ikke udelukkende af indkøb, men som 
tidligere nævnt består undersøgelserne også af planlægning for Vitral produktion og yderligere 
undersøgelser som opfølgning på ordrer med logistik leverandører på både inbound og outbound 
perspektiv. Dermed kan man diskutere om Vitral indkøbsafdeling har et hovedsageligt funktionelt eller 
tværfunktionelt fokus. Fra perspektivet om de forskelligartede undersøgelser og ansvarsområder 
indkøbsafdelingen er involveret i, kan man argumentere for, at indkøbsafdelingen har et tværfunktionelt 
fokus. Dog er alle i afdelingen indkøbere, og afdelingen består ikke decideret af ansatte med specifik 
logistik fokus eller specifik planlægnings fokus. Med andre ord specialister indenfor hvert af de førnævnte 
områder. Det handler mere om Vitrals mangel på ressourcer, som betyder, at indkøbsafdelingen er 
involveret i forskellige undersøgelser hvilket ofte er tilfældigt i relativt små virksomheder som Vitral. 
Tværfunktionelle funktioner og fokus ville i højere grad være i for eksempel en supply chain afdeling, hvor 
der kunne være både indkøbs specialister, logistik specialister, distributions specialister m.v. dermed 
vurderes det, at Vitrals indkøbsafdeling hovedsageligt består af funktionel fokus men har tvær-funktionelle 
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elementer hvilket vurderes til at indkøbsafdelingen er placeret i stadie 3 i Purchasing & Supply 
Development modellen.   

Vitrals ERP system – grad af funktionalitet og integration. 
Vitrals interne ERP system er en relativt ny og opgraderet version, som blev implementeret i løbet af 2017. 
ERP systemet har relativ høj grad af funktionalitet og benyttes af størstedelen af Vitrals afdelinger og er 
fuldt integreret på tværs af afdelinger, som inkluderer indkøb, planlægning, logistik, finans og salg. Den 
eneste afdeling i Vitral, som ikke benytter ERP systemet, er Vitrals produktudviklingsafdeling. Dermed er 
graden af Vitrals interne ERP systems integration høj og på tværs af stort hele virksomheden. Yderligere er 
ERP systemet integreret med EDI opkobling til Vitrals hovedsagelige logistik partner. Dog er der ingen 
integration med Vitrals leverandører. Dermed er graden af Vitrals ERP systems integration på eksternt 
perspektiv relativ lav. Baseret på Vitrals ERP systems høje grad af intern integration men lave grad af 
eksterne integration, placerer dette Vitral i stadie 4 af Purchasing & Supply Development modellen, som 
netop fortæller at virksomheden i dette stadie har stort set fuld intern integration på tværs af alle 
afdelinger og business units men ingen ekstern integration til eksempel leverandører.   

Vitrals topledelse syn på indkøbsafdelingen. 
Ifølge indkøbschefen er der ikke en decideret overordnet strategi fra Vitrals topledelse for Vitrals 
indkøbsafdeling. Indkøbsafdelingen bliver i højere grad anset som en del af virksomhedens drift og i 
perspektivet om systematisering, men ikke som en strategisk vigtig ressource men mere som en 
operationel og taktisk ressource. Den eneste umiddelbare overordnede strategi handler om at 
indkøbsafdelingen skal have fokus på at øge forhandlingskraft overfor specifikke leverandører ved at 
benytte volumen fordele i forhandlingssituationen og dermed forhandle gode priser på plads. Yderligere 
benyttet indkøbsafdelingen hovedsageligt en single-sourcing strategi overfor leverandører, igen for at 
samle høj volumen ved få leverandører og for at reducere kompleksiteten. Dog har indkøbsafdelingen også 
ansvar for, at det er den rette kvalitet, som bliver indkøbt, og der er høj fokus på dette. Baseret på dette vil 
Vitral være placeret i stadie 3 af Purchase & Supply Development modellen, da indkøbsafdelingen ikke 
anses som en decideret strategisk vigtig ressource for Vitral men dog har ansvaret og fokus på at den rette 
kvalitet af produkterne, som indkøbes, og dermed kvaliteten af de færdige produkter sammen med 
produktionsapparatet. 
Nedenfor følger samlet oversigt for ovenstående analyse. 

Faktorer Kommentarer Stadie af Purchasing & Supply 
Development Model

Stadie

Indkøbsafdelingens 
struktur og færdigheder.

4 ansatte i indkøbsafdeling. 
3 ansatte med udelukkende
operationelt og 
transaktionsbaseret fokus. 1 
indkøbschef med 

Elementer af stadie 1, 2 og 3. det 
vurderes Vitral indkøbsafdeling 
befinder sig i stadie 3. Denne 
vurdering er ud fra 
indkøbsafdelingens samlede 

3
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færdigheder til kommerciel 
forhandling og udvikling 
med leverandører. Alle 
følger koordineret indkøb og 
formuleret indkøbsstrategi 
samt kvalitetsmål. 

færdigheder, den koordinerede 
indkøbs indsats samt ansvaret for 
kvalitetsmål. 

Indkøbsafdelingen grad af 
de-centraliseret funktion 
eller centraliseret funktion 
i Vitral. 

Indkøbsafdelingen er to 
forskellige lande/juridiske 
selskaber. Men 
indkøbsafdelingen har én og 
samme ledelse og én og 
samme proces og formål.

Centraliseret indkøbsafdeling hvilket 
placerer Vitral i stadier 4 – 6. Det 
vurderes Vitral placeres i Stadie 4 da 
centraliseret indkøbsafdeling 
hovedsageligt skyldes Vitrals 
begrænsede ressourcer. 

4

Indkøbsafdelingens grad af 
funktionel fokus eller 
tværfunktionel fokus. 

Indkøbsafdelingen har flere 
fokusområder for både 
indkøb, 
produktion/kapacitets 
planlægning og logistik. Dog 
er der ikke deciderede 
specialister for hvert 
område.  

Elementer af både funktionel fokus 
samt tværfunktionel fokus. Vi 
vurderer hovedsagelig funktionel 
fokus men delvis tværfunktionel 
hvilket vurderes til at placere Vitral i 
stadie 3

3

Vitrals ERP systems grad af 
intern samt ekstern 
integration. 

Vitrals ERP system har høj 
grad af intern integration på 
tværs af stort set alle 
afdelinger. Graden af 
ekstern integration er lav da 
der ikke er integration med 
Vitrals leverandører. 

Den høje grad af intern integration 
men lave grad af ekstern integration 
placerer Vitral i stadie 4.

4

Vitrals topledelse syn på 
Vitrals indkøbsafdeling i 
perspektivet om strategisk 
vigtighed for 
virksomheden. 

Indkøbsafdelingen bliver 
ikke anset som en strategisk 
vigtig ressource af Vitral 
ledelse men mere som en 
operationel og taktisk 
ressource. 

Elementer fra stadier 2 og stadie 3. 
det vurderes at Vitral 
indkøbsafdeling placeres i stadie 3 
grundet ansvar og fokus på kvalitet 
hvilket er et element af stadie 3. 

3

Kommentarer Stadie af Purchasing & Supply 
Development Model

Samlet 
score

Vitral indkøbsafdeling 
samlede strategiske 
placering Purchasing & 

Indkøbsafdelingen er en 
centraliseret afdeling af 
Vitral med hovedsageligt 
funktionel fokus men med 

Vitrals indkøbsafdeling er delvist 
placeret i stadier 3 og 4 ud fra de 
forskellige faktorer som modellen 
indeholder. Indkøbsafdelingens 

3,4
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Supply Development 
model.

elementer tværfunktionel 
fokus. Virksomhedens ERP 
system har høj grad af 
intern integration men lav 
grad af ekstern integration. 
Virksomhedens ledelse 
anser ikke 
indkøbsafdelingen som en 
strategisk vigtig funktion.     

samlede score på 3,4 ud fra et 
samlet medium af alle faktorer 
placerer Vitral i stadie 3 på vej mod 
stadie 4. 

Figur 22 Vitral modenhed

Den samlede vurdering i skema ovenfor er baseret ud fra et samlet medium af de vurderede stadier for 
hver af de analyserede faktorer. Dette placerer Vitral i stadie 3 men delvist på vej mod stadie 4 af 
nedenstående Purchasing & Development model. Som tidligere nævnt er en virksomhed i stadier 1 – 3 på 
et modenhedsniveau der betyder at virksomheden endnu ikke er helt klar til Collaboration med 
virksomhedens leverandører.

Vi vurderer dog, at Vitral er tæt på at være moden til dette og essentielt kan flytte sig ved hovedsageligt at 
styrke strukturen og kompetencerne i indkøbsafdelingen og forbedre de ansattes færdigheder ved for 
eksempel videreuddannelse eller ny ansættelser. Indkøbsafdelingen har allerede tværfunktionelle 
ansvarsområder og kan dermed påtage sig tværfunktionel fokus. Yderligere kan topledelsens syn på 
indkøbsafdelingens vigtighed som funktion flyttes til en strategisk vurderet vigtighed.
Mere specifikt kan en formuleret action plan, som senere hen kan implementeres i Vitral være følgende:
Action plan: 

Omstrukturere indkøbsafdeling til SCM afdeling med specifikke tværfunktionelle funktioner som indkøb, 
produktionsplanlægning, forecasting. Ansætte mindst 1 ny medarbejder med specifikke kompetencer 

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 23 Vitral nuværende modenhed



66

indenfor forecasting og forhandling med leverandører. Topledelsen ved Vitral skal formulere en decideret 
strategi for Vitrals omstrukturerede indkøbsafdeling og dermed angive afdelingens strategiske vigtighed for 
virksomheden. 

Figur 24 Tiltag modenhed

Efter disse ovenstående steps er foretaget i figur 24 vil Vitral kunne rykke sig fra hovedsageligt stadie 3 til 
stadie 4 i Purchase & Supply Development modellen. Der vil være en specifik strategisk formulering fra 
topledelsen for afdelingen samt en anerkendelse fra topledelsen af afdelingens strategiske vigtighed for 
virksomheden. Yderligere vil afdelingen have en højere grad af tværfunktionel fokus efter mindre 
omstrukturering af afdelingens undersøgelser samt ansættelse af ny medarbejder som øger 
kompetenceniveauet i afdelingen indenfor blandt andet forhandling med leverandører, planlægning med 
leverandører, udvikling med leverandører.

Herefter vil Vitral ifølge Purchasing & Supply Development teorien være klar til at identificere og 
iværksætte de hensigtsmæssige Collaboration faktorer som giver mening i henhold de specifikke 
udfordringer som er identificeret omkring Hydro og påvirkningen disse udfordringer har på Vitral samlede 
delivery performance. Nedenfor følger anden del af analyse 4 med formålet om at identificere det mest 
hensigtsmæssige faktorer og værktøjer fra teorien om Collaboration som Vitral kan benytte og iværksætte 
for at forbedre partnerskab med Hydro og i sidste ende Vitral delivery performance.  

Vitral Supply Chain Collaboration  
Første stadie, før en virksomhed kan arbejde med værktøjerne som teorien om Collaboration beskriver, er 
at vurdere virksomhedens modenheden til Collaboration. Med andre ord, skal virksomheden først være 
moden nok til at indgå i Collaboration med en given leverandør, før virksomheden bør iværksætte tiltag for 

Figur  SEQ Figur \* ARABIC 25 Vitral potentiel modenhed
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at indgå i Collaboration med en given leverandør. Dette er analyseret ved hjælp af Purchasing & Supply 
Development model og danner dermed basis for denne videre analyse.

Næste skridt er, at virksomheden skal fokusere internt på, hvilke behov virksomheden har hvilket kan være 
nuværende udfordringer med virksomhedens leverandører, som har specifikke konsekvenser for 
virksomheden. Et eksempel kan være faktorer som hvilke leverandører, der er kritiske for delivery 
performance. Disse behov analyseres i analyse 1 og ud fra disse behov kan virksomheden dernæst vurdere,
hvilke værktøjer fra teorien om Collaboration som kan være fordelagtige at benytte for at dække disse 
behov, som der er identificeret i perspektivet om, at i sidste ende kan forbedre delivery performance. 
Endnu en faktor virksomheden først skal vurdere, før der iværksættes tiltag som Collaboration teorien 
beskriver, er at vurdere om den givne leverandør er attraktiv for virksomheden. Der er intet perspektiv i at 
forsøge at indgå Collaboration med en given leverandør, hvis leverandøren ikke er attraktiv for Vitral. Dette 
analyseres i analyse 2, hvor der vurderes om en given leverandør er attraktiv for Vitral. 

Efter den interne analyse af behov samt analyse om hvilke leverandører, som er attraktive for Vitral, kan 
Vitral derefter vurdere hvilke af værktøjerne som Collaboration Vitral skal arbejde med for at løse de 
udfordringer og i det eksterne partnerskab som tidligere analyser i denne undersøgelse har identificeret. 
Når de rette Collaboration faktorer er identificeret i denne analyse, kan Vitral benytte det operationelle 
værktøj i analyse 3 til at vurdere fremtidige Collaboration muligheder med Vitrals nuværende og fremtidige 
leverandører. Vi har i denne undersøgelse vurderet Hydro til at være den rette leverandør til ”Pilottest” af 
dette værktøj og videre analyse med hvilke tiltag Vitral skal iværksætte ud fra teorien om Collaboration. 
Denne del af analysen vil blive meget specifik omkring tiltag i forhold til partnerskabet med Hydro, men 
formålet vil i sidste ende være, at Vitral skal kunne benytte Collaboration værktøjer overfor flere 
leverandører, som vurderes at være hensigtsmæssige ud det operationelle værktøj, som analyse 3 giver 
Vitral.  

Nedenfor følger analyse af de 7 hovedsagelige faktorer, som Collaboration teorien beskriver ud fra 
relevansen for Vitrals partnerskab med Hydro med formålet om at forbedre delivery performance.  

Collaboration dimensioner 

Information sharing
Denne del af Collaboration teori omhandler graden af informationsdeling mellem SCM partnere, som kan 
være alt fra daglige transaktions informationer, deling af forecast til helt op et højere niveau af information 
som eksempel fortrolige oplysninger, planer og ideer. Information sharing anses som selve rygraden af 
Collaboration, og er en essentiel Collaboration dimension.

I analyse 1 foretages analyse af Supply chain mellem Hydro og Vitral, og hvorledes der kan opstå variationer 
i den givne supply chain. Der nævnes, at Hydro arbejder ud fra eget forecast, og der dermed ikke arbejdes 
ud fra delte informationer fra Vitral som eksempel forecast fra Vitral eller delt information om Vitrals 
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salgsprognoser. Dette betyder, at når der opstår en høj frekvens af salg i Vitral højsæson perioder, vil Hydro 
ikke være informeret om dette, før der bliver lagt en konkret ordre fra Vitral. Der vil kun blive forecastet fra 
Hydro historiske produktion til Vitral. Dermed kan der opstå mangel på tilgængelig kapacitet og produktion 
fra Hydros side, da der er en lav grad af informationsdeling fra Vitral. Konsekvenserne af dette bliver både 
mulighed for produktionsstop ved Vitral en given uge men yderligere mulig “Snowball” effekt på 
produktionskapaciteten i efterfølgende uger. Information sharing i Collaboration anses netop som et af de 
hovedsagelige værktøjer til at reducere muligheden for “Snowball” effekt eller Bullwhip effekt. For at 
forbedre dette kunne eventuelle tiltag være, at Vitral i højere grad benytter forecasting værktøjer og deler 
denne information med Hydro. Dette kan betyde, at Hydro på et tidligere tidspunkt kan reagere på 
eventuelle markante ændringer i behov fra Vitral i højsæson perioder, hvor flere store projekter kan sikres 
inden for kort periode. Indtil Vitral kan benytte de rette forecast værktøjer, kunne et alternativ være deling 
af salgs informationer til Hydro. Hvis Hydro informeres om Vitral salg på et tidligt tidspunkt i processen, vil 
Hydro hurtigere kunne reagere og justere produktionen og færdigvarelager til at dække Vitral behov. På 
samme måde kan Hydro i højere grad dele informationer til Vitral om lagerniveauer og forventet 
produktionsmængder. Information sharing kan også løfte niveauet mellem Vitral og Hydro på informationer 
for eksempel ved, at Hydro deler informationer om mulig omlægning af produktionskapacitet eller 
renovering af produktionsapparat for at undgå lignende situation som Vitral havde i 2017.         

Goal congruence  
Denne faktor omhandler graden i et SCM partnerskab af at egne mål bliver opfyldt ved at partnernes fælles 
mål opnås. Med andre ord om Vitral eller Hydro har formuleret fælles mål, og om virksomhedernes egne 
selvstændige mål afdækkes ved at opnå det fælles mål. Goal congruence fungerer bedst, hvis begge parter i 
et SCM partnerskab har en fælles forståelse og nogenlunde samme værdier som virksomhed.
Helt overordnet kan man argumentere for, at dette kunne være et hensigtsmæssigt sted at starte for Hydro 
og Vitral i henhold til at forbedre delivery performance. Hvis Vitral og Hydro formulerer et fælles mål om at 
have en delivery performance på 97%, og begge virksomheder samtidig selvstændigt har samme mål 
overfor sine kunder (i dette tilfælde er Vitral Hydros kunde). Det vil være hensigtsmæssigt for begge parter 
at formulere et sådant fælles mål, da det kan give værdi for begge parter. Vi har ingen konkret data på,
hvad Hydro har som internt mål for delivery performance overfor Hydros kunder. Det kan sagtens være, at 
Hydro har en anden og lavere målsætning, hvilket kan være grundlaget, for at der ikke leves op til 
forventningen fra Vitral side. Derfor kan det være, at Vitral må justere egen mål om delivery performance,
hvis det ganske enkelt ikke er muligt at leve op til et mål om 97% såfremt Hydro har en lavere målsætning 
om delivery performance overfor deres kunder. Uanset hvad vil det være hensigtsmæssigt for begge parter 
at formulere en et fælles mål om delivery performance, som vil skabe en fælles indsats for at opnå dette 
mål. 

Decision synchronization
Denne del af teori om Collaboration omhandler graden af SCM partneres beslutninger for Supply Chain 
planlægning og operation bliver ensartet og sammenhængende med formålet om at optimere den fælles 
Supply Chain. For eksempel omhandler dimensionen en koordineret beslutningstagen om 
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underleverandører i henhold til for eksempel lageropfyldning og levering af ordrer. Der kan være store 
udfordringer i Decision Synchronisation, da partnerne kan have modstridende mål, forskellige ekspertiser 
og forskellige beslutningsrettigheder.

For Vitral kan denne dimension være hensigtsmæssigt, især i perspektivet om den koordinerede 
beslutningstagen om de underleverandører som benyttes i Supply Chain mellem Vitral og Hydro. Dette er 
især i perspektivet om at reducere risikoen for varianser, som kan opstå ved de produktionsled ved 
underleverandørerne, men i samme grad de 3PL partnere som benyttes i transportdelen mellem Hydro og 
de to underleverandører, hvor de ligeledes er mulighed for varianser. I analyse 1 blev det identificeret,
hvorledes de nævnte variancer kan opstå i den relativt komplekse supply chain mellem Vitral og Hydro på 
grund af de adskillige underleverandører og 3PL led i kæden. Fælles beslutninger og ensartede beslutninger 
kunne være de mål og KPI, som opstilles for underleverandørerne og 3PL partnerne. Målet for Vitral er at 
disse KPI’er i sidste ende matcher den Delivery performance mål, som Vitral selv har. Det vil sige, at 
KPI’erne for hvert led besluttes ensartet, så der ikke er variancer i forhold til det endelige mål om delivery 
performance. 

Incentive alignment –
Incentive alignment omhandler graden af Supply Chain partnere deler elementer som risiko, omkostninger 
og fordele i partnerskabet. SCM partnerne må dermed formulere en mekanisme for, hvorledes fortjeneste 
og tab kan fordeles i perspektivet om den givne partners investering og risiko. Dette kan give incitament for 
SCM parterne i højere grad at følge de fælles mål og strategi. 
Vitral har ingen nuværende aftaler om deling af risiko og omkostninger med Hydro. I analyse 1 identificeres 
det, at Hydro konsekvent benytter et minimum og maksimum lager niveau for produkterne som produceres 
til Vitral. I perioder som højsæson, hvor der kan ske pludselige udsving i salg, vil der opstå out of stock 
situation, da Hydro kun har lager niveau op til det maksimum, som Hydro har vurderet de vil bære som 
risiko og kapitalbinding. På nuværende tidspunkt er Hydro ikke villige til at tage den større risiko i 
kapitalbinding ved et større sikkerhedslager for Vitral som kunne reducere risiko for out of stock situation. 
Incentive alignment vil være en hensigtsmæssig faktor at arbejde på for Vitral i perspektivet om at forbedre 
delivery performance. Mere specifikt at arbejde på en aftale med Hydro om større risikovillighed for større 
sikkerhedslager eventuelt ved at formulere en mekanisme for, hvordan Hydro kan til en specifik grad blive 
kompenseres for den ekstra risiko såfremt, at lagervarerne aldrig benyttes eller den større kapitalbinding 
væsentligt reducerer Hydros bundlinje for Vitral produkter.   
   
Resource sharing 
Ressource sharing er endnu en af de mest essentielle faktorer i Collaboration, som omhandler graden af
fælles udnyttelse af aktiver og evner mellem Supply Chain Collaboration partnere. Yderligere omhandler 
denne faktor fælles investering i for eksempel teknologi, produktionsapparat eller eksempel ressourcer. 
Vitral har generelt mangel på ressourcer blandt andet i indkøbsafdelingen, hvilket identificeres i Analyse 1 
og tidligere i denne analyse 4. I dag tager Hydro sig allerede af styringen af de to underleverandører, som 
indgår i supply chain mellem Hydro og Vitral både på grund af at Vitral ikke har ressourcerne til at styre 
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disse underleverandører, men også fordi Hydro besidder en højere grad af viden og erfaring med at 
samarbejde og styre disse underleverandører. Ligeledes i analyse 2 identificeres det, at Vitral stoler på, at 
Hydros kompetencer for at kunne styre disse leverandører er de rette og dermed stoler Vitral på, at det er 
den bedste løsning for Vitral. På denne måde har Vitral allerede undgået denne ressourcekrævende 
funktion ved at Hydro styrer den i stedet for. Dette betyder samtidig, at Vitral selv har mindre grad af 
styring af supply chain, da Vitral ikke selv har styring af underleverandørerne og skal regne med at Hydro 
lægger det nødvendige pres på underleverandører for at de præsterer. Yderligere Ressource Sharing 
mellem Vitral og Hydro kunne eventuelt være en fælles investering af et større sikkerhedslager eller fælles 
ressource investering i styring af underleverandørerne. Yderligere kunne der deles ressourcer og viden 
omkring eksempel forecasting. Hvis Hydro har ekspertise og værktøjer in-house som kunne deles med Vitral 
i det fælles mål om at give Hydro bedre forecasting af Vitrals behov. 
    
Collaborative Communication
Denne dimension af Collaboration omhandler graden af hyppighed, åbenhed og fremgangsmåde på 
kommunikationsprocesser mellem SCM partnere. Med andre ord hvordan fungerer 
kommunikationsprocesserne, men også på hvilke niveauer. Er det armslængde forhold hvor 
kommunikation hovedsageligt er på et lavt transaktionsniveau, eller er det partnerskab hvor ledelsen er i 
hyppig kommunikation. 

Hvis man ser mere specifikt på den generelle hyppighed af kommunikation mellem Vitral og Hydro er 
hyppigheden høj, hvilket der identificeres i analyse 1, som viser det høje antal transaktioner mellem Vitral 
og Hydro. Dog omhandler dette hovedsageligt fremsendelse af ordrer og den mere transaktionsbaserede 
kommunikation. Vitral afholder kun møder med Hydro på kvartalsbasis, og disse kvartalsmøder inkluderer 
Vitrals indkøbschef og Hydro sales manager for Vitral. Det identificeres i analyse 2, at der aktivt arbejdes på 
disse møder for at forbedre den fælles Supply Chain især efter de negative oplevelser Vitral havde med 
Hydros performance i 2017. Men ud over disse kvartalsmøder fungerer alt kommunikation som e-mail 
kommunikation. Såfremt Vitral ønsker at indgå i højere grad af Collaborative partnerskab med Hydro og 
indgå i yderligere fælles investeringer og forbedringer, vil der være behov for i højere grad at involvere 
ledelsen i kommunikationen og møderne mellem Vitral og Hydro. Mere specifikt ledelse som kan tage 
direkte beslutninger om investeringer som Vitral direktør og Hydro direktør i Danmark. Det vil øge graden 
af beslutningstagen og graden af involvering fra ledelse som kan forbedre det overordnede partnerskab. 

Joint knowledge creation 
Den sidste dimension af Collaboration består af to elementer. Den ene kaldet Knowledge Exploitation 
omhandler hvordan SCM partnerne benytter eksisterende viden. Og Knowledge Exploration som 
omhandler hvordan SCM partnere anskaffer ny viden. Helt overordnet omhandler Joint Knowledge creation 
fælles innovation og langvarig fælles konkurrenceevne i markedet. Yderligere defineres Joint Knowledge 
creation som et essentielt element i Collaboration i relation til fælles indsats på innovation og 
produktudvikling for Make-to-order produkter, og hvorledes SCM partner i fællesskab forbedrer responstid 
i denne fælles Supply Chain på strategisk niveau. 
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Vitrals færdige produkter er som udgangspunkt Make-To-Order, da Vitral sælger projekt specifikke 
produkter, som ofte skal produceres specifikt til projektet. Selve aluminiumsprofilen, som Hydro 
producerer til Vitral, er generisk, men profilen bliver specifik Make-to-order ved første underleverandør 
Indulak når den males i en specifik farve til projektet. Ved nummer 2 underleverandør Fibercon er 
produktet allerede blevet specifikt Make-to-Order, men selve processen som sker ved Fibercon er generisk 
da Fibercon benytter samme proces og materiale til at udfylde den malede aluminiums profil uanset hvilket 
projekt, de givne profiler tilhører. Fra dette perspektiv er innovationsmuligheder med formålet at forbedre 
Supply chain mellem Hydro og Vitral begrænset. På kort sigt er dette måske ikke en Collaboration 
dimension, som er hensigtsmæssig at fokusere på for Vitral i perspektivet om at forbedre delivery 
performance. 
   

Supply Chain Collaboration fokus for Vitral 
Det vurderes, at der er adskillige af elementerne i Collaboration, som på lang sigt kan være 
hensigtsmæssige for Vitral i perspektivet om at indgå Collaboration initiativer med Hydro for at forbedre 
delivery performance. Forfatterne af dette projekt vurderer dog, at på kort sigt vil det være mest 
hensigtsmæssigt at udvælge de Collaboration dimensioner, som kan give mest værdi for Vitral delivery 
performance på kort sigt. Baseret på analyserne 1, 2 og første del af analyse 4 vurderes det, at Vitral skal 
fokusere på Collaboration dimensionerne Information Sharing, Collaborative communication og Incentive 
Alignment.  

Information Sharing da det er identificeret, at der er væsentlig mangel på information sharing mellem 
Vitral og Hydro især i perspektivet om forecasting og / eller salgsprognoser hvilket betyder, at Hydro kun 
kan basere på egne forecast. Konsekvenserne for dette er defineret ovenfor. Det vil i høj grad forbedre den 
samlede delivery performance, hvis de større variationer i højsæson udlignes. Dette er muligt hvis Hydro i 
højere grad modtager informationer så tidligt så muligt, så Hydro kan nå at reagere og undgå out of stock 
situation, som videre kan betyde produktionsstop hos Vitral.
Action plan for Collaboration initiative Information Sharing:

Figur 26 Tiltag information sharing

Incentive Alignment da det er identificeret, at der er behov for, at Hydro er villige til at øge risiko ved øget 
sikkerhedslager af Vitral varer. Et større sikkerhedslager ved Hydro af Vitral varer er muligt, da Aluminiums 
profilen er generisk før den males af underleverandør. Dette vil være hensigtsmæssigt i perspektivet om at 
forbedre delivery performance, da øget sikkerhedslager vil reducere risiko for out of stock situation i 
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højsæsons perioder. Det vurderes, at løsningen vil være øget sikkerhedslager i de 6 højsæson måneder for 
Vitral fra juni måned til slutningen af november måned. En yderligere dimension som kan tilføjes efter 
større sikkerhedslager er implementeret, kan være højere grad af Ressource Sharing, hvilket kan relateres 
til Incentive Alignment dimension fra perspektivet om risiko og investering.  

Action plan for Collaboration initiative Incentive Alignment:

Figur 27 Tiltag incentive alignment

Collaborative Communication da det er identificeret, at der er behov for yderligere kommunikation på 
højere ledelsesniveauer end der er i dag. For at danne beslutninger om Collaboration initiativerne samt 
investeringer dette medfører fra både Vitral og Hydro, skal topledelsen i højere grad involveres i møderne 
mellem Vitral og Hydro. Virksomhedernes beslutningstagere i perspektiverne om investeringer og de 
eventuelle risiko deling i Incentive Alignment er nødvendige deltagere på møderne og skal generelt øge 
kommunikationshyppigheden. Dette vil give et øget fokus fra topledelsesniveau på at danne et løsnings-
grundlag for det endelige mål om forbedret delivery performance. Når disse møder mellem topledelsen 
bliver iværksat og fungerer, kan der på sigt tilføjes et yderligere dimension som Goal Congruense og 
decision Synchronization, da topledelsen netop får mulighederne for at arbejde på at formulere fælles mål 
og fælles beslutningstagen.   

Action plan for Collaboration initiative Collaborative communication:

Figur 28 Tiltag Collaborative communication

Næste skridt for Vitral vil være at implementere de identificerede Collaboration initiativer, såfremt Vitral 
kan nå til enighed med Hydro om at disse initiativer er hensigtsmæssige, og der er villighed fra begge parter 
til at benytte de nødvendige ressourcer og investeringer på Collaboration. Fordelene for Vitral er tydelige i 
perspektivet om at forbedre delivery performance, men Hydro skal ligeledes se værdien i det potentielle 
øgede salg til Vitral som positiv konsekvens af, at Vitral delivery performance forbedres og Vitrals kunder 
øger omsætningen hos Vitral. Collaboration handler i sidste ende om optimering for alle parter i et SCM 
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partnerskab, og derfor skal begge parter kunne se fordelen i Collaboration initiativerne, da det som nævnt 
vil kræve investering af tid og ressourcer for alle parter. 

Delkonklusion 
”Hvilke tiltag kan Vitral iværksætte? ”     

En modenhedsanalyse er nødvendig, før Vitral kan identificere mulige Collaboration tiltag. For at vurdere 
om Vitral har den nødvendige modenhed til at iværksætte Collaboration initiativer overfor Vitral 
leverandører er modellen og teorien Purchase & Supply development model benyttet. Basis denne model 
konkluderes det, at Vitral som virksomhed befinder sig i stadie 3, hvilket betyder, at Vitral ikke er modne 
nok til at benytte Collaboration overfor virksomhedens leverandører. Det vurderes dog, at Vitral kan flytte 
sig til stadie 4 ved følgende tiltag: 

 Omstrukturere indkøbsafdelingen.

 Ansætte en ny medarbejder i indkøbsafdelingen med de rette kompetencer indenfor forecasting, 
kommunikation og procurement. 

 At topledelsen formulerer en strategi for indkøbsafdelingen og anerkender afdelingen strategiske 
vigtighed for Vitral. 

I stadie 4 vil Vitral være modne til at indgå Collaboration med de rette leverandører. Det konkluderes 
yderligere, at de mest hensigtsmæssige Collaboration initiativer, som Vitral bør iværksætte over for 
leverandøren Hydro, inkluderer følgende tiltag:

 Information Sharing, hvor det specifikke tiltag er deling af Vitral forecasting og salgsprognoser.
 Incentive Alignment, hvor det specifikke tiltag er større risiko deling om et større sikkerhedslager 

hos Hydro.

 Collaborative communication, hvor det specifikke tiltag er større involvering af topledelsen fra 
begge virksomheder, som har behov for i højere grad at kommunikere og tage beslutninger om de 
identificerede tiltag med formålet om at forbedre Vitral delivery performance via forbedret 
leverandør samarbejde med Vitrals leverandør Hydro.      
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Konklusion 
“Hvordan kan Vitrals leverandøren kategoriseres ud fra betydning for Vitral?” 
Det, der er undersøgt i analyse 1, er impact og kompleksiteten som Kralijc beskriver i hans model. For at 
kunne bruge Kralijc model på Vitral er der tilføjet flere faktorer for at kunne bestemme de forskellige 
leverandørers betydning for Vitrals delivery performance.  

De faktorer, vi har medtaget, er spend, supply chain impact kategorien, delivery performance impact, antal 
paneler, antal transaktioner, kompleksiteten i markedet og kompleksiteten i nuværende supply chain. Når 
alle disse faktorer tages i betragtning, viser det sig, at leverandøren Hydro samlet scorer højest. Med den 
data, der har været til rådighed for undersøgelsen, er det vores konklusion, at der er de ovenstående 
faktorer, der har direkte effekt på Vitrals delivery performance over deres kunder. 

Næste på listen, efter Hydro, over årsager til forsinkelser/mangler er Vitral capacity problems, det har ikke 
været muligt at fremskaffe data, der forklarer årsagen til disse problemer. Men da Hydro er i kategorien 
over leverandører, som leverer varer til produktion, kunne forsinkelser fra Hydro være årsagen til, at der 
har været kapacitetsproblemer efterfølgende uge, “SnowBall” effekten. Ved at have benyttet teorien bag 
Kralijc model, og ved at have tilføjet flere faktorer har vi skabt et værktøj, som Vitral kan bruge i fremtiden 
til at træffe beslutninger om, hvilken leverandør, der har betydning for Vitrals delivery performance. 
Konklusionen er, at den specifikke leverandør, der skal bruges som pilot videre i undersøgelsen er 
leverandøren Hydro. 

“Hvordan kan Vitrals leverandører kategoriseres ud fra attraktivitet for Vitral?”
Analysen 1 har gett svar på vilka leverantörer som har störst impact på Vitrals delivery performance. Utifrån 
denna analys har den leverantör med störst impact valts ut att arbeta vidare med i analys 2. Analys 2 har 
sedan varit med och belys komplexiteten inom förhållandet. Attraktivitets analysen har varit med och 
belyst de område Kraljic saknar, nämligen attraktiviteten i förhållandet mellan leverantör och verksamhet. 

Genom attraktivitet analys och de bestående element: tillit värde och makt kan det undersökas vilka 
leverantörer som är attraktiva för Vitral, leverantörerna kan sedan kategoriseras i diagram baserat på del-
analyserna inom attraktivitets-analysen.

Vitrals viktigaste värdefaktorer ligger i dess kvalitet och delivery, något som utvald leverantör analyserats 
fram till att vara i stånd att leverera till dem - om än det ibland förekommer förseningar. Tilliten har visats 
vara på plats mellan utvald leverantör, trots att leverantören tycks ha makten över Vitral. Leverantören har 
allt i allt bevisats vara attraktiva att arbeta tillsammans med då dem scorar högt på tillit, värde och makt 
samt har förståelse och fokus på Vitrals största problem - delivery performance. Därmed hamnar utvald 
leverantör längst upp i diagrammet, varpå den kategoriseras att vara attraktiv. Det ligger dock ett stort 
problemområde kring denna fråga, då leverantören inte har mött Vitrals krav om delivery performance, 
fastän dem verkar ha stort förståelse för den. 
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Analysen har belyst svagheter och styrkor inom värde, tillit och makt samtidigt som den varit med och 
bedömt samt kategoriserat vilka leverantörer som är attraktiva för Vitral att arbeta tillsammans med.

Vitrals leverantörer har utifrån del-analyserna bestående av tillit, värde och makt kategoriseras i diagram 
[figur 18]. Varpå de fått givet ett resultat; high, medium eller low, samt följande handling mot tillhörande 
supplier. Diagrammet visar vilka leverantörer som är attraktiva för Vitral, och här ses det tydligt att Hydro 
har en hög attraktion för Vitral. 

“Hvordan kan Vitral vurdere hvilke leverandører der skal fokuseres på?”
Modellen i figur 19 er beregnet til brug i Vitral, og med Vitrals delivery performance som værende 
problemstillingen. XY diagrammet i figur 20 indeholder akserne Vitral impact og Vitral kompleksitet. Der er  
kun lavet et diagram og ikke en 2 x 2 matrix, som Kraljics model. Diagrammet er lavet for at skabe et visuelt 
overblik, med det er data og skemaet i figur 19, der er vigtigt for Vitral. Det er den data der skal analyseres 
og vægtes, for at definere de områder, der skal fokus på for at forbedre Vitrals delivery performance. 
Vægtninger af de forskellige faktorer er op til Vitral. Diagrammets formål er at kunne plotte leverandør ind, 
og give et overblik. Dette overblik gøre beslutningen om, hvilken leverandør der skal vælges til videre 
granskning enklere. Det konkluderes ud fra diagrammet, at det er Hydro som skal vælges først. Da Hydro er 
den leverandør der ligger tættest på High impact Vitral og high kompleksitet Vitral og derfor tages denne 
leverandør videre med til analyse 4, som pilot/case virksomhed.

“Hvilke tiltag kan Vitral iværksætte?”
En modenhedsanalyse er nødvendig, før Vitral kan identificere mulige Collaboration tiltag. For at vurdere 
om Vitral har den nødvendige modenhed til at iværksætte Collaboration initiativer overfor Vitral 
leverandører er modellen og teorien Purchase & Supply development model benyttet. På basis af denne 
model konkluderes det, at Vitral som virksomhed befinder sig i stadie 3, hvilket betyder, at Vitral ikke er 
modne nok til at benytte Collaboration overfor virksomhedens leverandører. Det vurderes dog, at Vitral kan 
flytte sig til stadie 4 ved følgende tiltag: 

● Omstrukturere indkøbsafdelingen.
● Ansætte en ny medarbejder i indkøbsafdelingen med de rette kompetencer indenfor forecasting, 

kommunikation og procurement. 
● At topledelsen formulerer en strategi for indkøbsafdelingen og anerkender afdelingen strategiske 

vigtighed for Vitral. 

I stadie 4 vil Vitral være modne til at indgå Collaboration med de rette leverandører. Det konkluderes 
yderligere, at de mest hensigtsmæssige Collaboration initiativer, som Vitral bør iværksætte over for 
leverandøren Hydro, inkluderer følgende tiltag:

● Information Sharing hvor det specifikke tiltag er deling af Vitral forecasting og salgsprognoser.
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● Incentive Alignment, hvor det specifikke tiltag er større risiko deling om et større sikkerhedslager 
hos Hydro.

● Collaborative communication, hvor det specifikke tiltag er større involvering af topledelsen fra 
begge virksomheder som har behov for i højere grad at kommunikere og tage beslutninger om de 
identificerede tiltag med formålet om at forbedre Vitral delivery performance via forbedret 
leverandør samarbejde med Vitrals leverandør Hydro.     

Implementering
Vi vil i implementeringsdelen komme med vores forslag, til hvordan Vitral kan bevæge sig mod 
collaboration, og dermed mod en forbedret delivery performance. For at modne indkøbsafdelingen, er det 
første, der er behov for, at topledelsen tager stilling til Collaboration, der skal være fuld opbakning fra 
topledelsen til dette. Desuden skal topledelsen anse indkøbsafdelingen som en strategisk ressource, og der 
skal formuleres en strategi, hvor indkøbsafdelingen indgår som værende den afdeling, der skal opnå målet 
for strategien. I indkøbsafdelingen skal der ansættes en medarbejder med kompetencer inden for: 
forecasting, kommunikation evner, kommerciel forståelse. Dette skal være en medarbejder der 
selvstændigt kan drive et forløb med leverandør, hvor der er fokus på at øge kommunikationen, skal kunne 
analysere data fra salgsafdelingen og formulere et forecast. 

Vitral vil være nødt til at begynde at forecaste på vareniveau, det vil kræve at der i salgsafdelingen 
indsamles mere detaljeret informationen om de enkelte projekter. Der skal laves et system for, hvordan 
disse varedata kan opsamles, analyseres og distribueres ud til de rette personer. 

Når topledelsen har formuleret strategien, vil det kræve, at topledelsen afsætter egne resurser til jævnligt 
at afholde møder med topledelsen fra Hydro. Det vil være på dette niveau, der skal aftales fælles mål. Det 
er også her beslutninger om fælles risiko deling, evt. ny investeringer skal besluttes i fællesskab. Det er på 
disse møder, der skal skabes en fælles forståelse for de 2 virksomheders forretningsgang. Disse 
forretningsgange skal alignes på en sådan måde, at det vil bringe begge virksomheder værdi. 

Derefter skal Vitral påbegynde forhandlingen/kommunikationen med Hydro, så aftalerne kommer på plads,
og Hydro begynder at bruge de forecast fra Vitral aktivt. Og dermed få Hydro til at engagere sig i fælles mål
- dette skal være gennem kommunikation. Det fælles mål om hvordan Vitral og Hydro sammen kan have 
det samme mål om 95% delivery performance. Dette vil være en dynamisk process, og vi har ikke indsat 
denne proces på en tidslinje. Det kan dog diskuteres, om Vitral er nødt til at modne deres indkøbsafdeling,
førend Hydro kontaktes med henblik på øget collaboration, eller om det om Vitral skal kontakte Hydro 
tidligere og derefter vurdere om der skal investeres i at modne indkøbsafdelingen. 
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Perspektivering 
Perspektivering tar utgångspunkt i analyserna 2, 3 och 4 och är med till att sätta uppgiften i ett större 
sammanhang, syftet med perspektivering är att lyfta fram de ämnen som hade varit intressant att 
undersöka och se närmare på - områden som kunnat ge uppgiften mer värde, men som inte tagits med.

I analys 2 analyseras Hydros attraktivitet utifrån Vitrals perspektiv. Det hade varit intressant att undersöka 
den omvända situationen, alltså, Vitrals attraktivitet gentemot Hydro, för att på så sätt få en insikt i hur 
Hydro ställer sig inför en potentiell collaboration. Det skulle även kunna skapa grundlag inför Vitrals beslut 
gällande investering av kompetenta medarbetare, som är en del av mogenhet analysen. Hydros mogenhet 
inför collaboration skulle också vara ett intressant område att undersöka, då detta också är något som 
krävs för att kunna påbörja processen.

I analys 3 utformas ett framework som tar utgångspunkt i Kraljic och attraktivitet analysen, något som 
resulterar i en matris. Ramverket har till avsikt att ge Vitral ett verktyg, som dem kan använda när de ska 
överväga vilka leverantörer det ska fokusera på – I detta fall ’öka delivery performance’. För att göra detta 
ramverk ännu starkare vore en möjlighet att lägga in ett värde för varje faktor, på så sätt kunde det arbetas 
utifrån en konkret formel istället för antaganden. Det skulle även kunna definieras hur faktorerna väger i 
förhållande till varandra. Detta skulle göra verktyget mer användbart, även för medarbetarna på de lägre 
nivåer i organisationen, då den skulle vara mer förståeligt. Likaså kunde man lägga till ett ‘medium’ värde 
inom attraktivitet analysen istället för att endast arbeta utifrån low och high för att få fler nivåer. Det skulle 
även kunna läggas till siffervärden till de olika value drivers.

Det vore intressant att se på andra former för optimering som ramverket skulle kunna användas inom. 
Exempel på problemområde kunde exempelvis vara om Vitral har en önskan om att gå in på en ny 
marknad; Har nuvarande leverantörer möjlighet att skruva upp för kapaciteten? och uppfyller de 
myndighetskraven? Om inte, är det så rätt leverantörer dem arbetar med? Det vore här väsentligt att 
arbeta utifrån andra faktorer såsom kapacitet.

Slutsatsen i analys 4 handlar delvis om att Vitral och Hydro bör utarbeta någon form för säkerhetslager. I 
detta tillfälle vore det intressant att arbeta vidare på säkerhetslagret med hjälp av formeln SERV1. Då 
formeln tar hänsyn till både variation i ledtid och efterfråga.
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Modellen för säkerhetslagerberäkning kan potentiellt hjälpa Vitral nå en önskad leveransnivå och även 
hjälpa till att minska Hydros kapitalbindning på lager. Innan implementering bör det dock utföras tester och 
analyser på vad det har för påverkan på de nuvarande lagernivåerna. För att kunna beräkna ett 
säkerhetslager krävs en mängd data och regelbundna beräkningar för varje SKU. Något som helt klart 
kräver en kompetent medarbetare inom området.
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Projektets styring & organisation 
Formålet med afsnittet projektets styring & organisation er at give læseren af dette projekt et overblik den 
tidsperiode og proces, forfatterne af denne undersøgelse har gennemgået under projektarbejdet. Nedenfor 
følger oversigt over, hvordan den prædefinerede projektplan blev fulgt, og de nævnte delmål af projektet 
blev opnået fra start til slut.  

1. januar - 28. januar 29. januar - 25. februar 26. februar - 18. marts 19. marts - 15. april

Uge 1 - Uge 4 Uge 5 - Uge 8 Uge 9 - Uge 11 Uge 12 - Uge 15

Gruppemøde Data + Emperi indsamling Interviews Analyse 1 + 2 

Projektplan Dataindsamling

Problemformulering Dataanalyse

Undersøgelsesspørgsmål Litteraturreview

Vejledermøde Teoretisk ramme

Workshop CBS Afgrænsning

Kickstart projekt Metode 

Undersøgelsesdesign

Indledning

Problemstilling

Disposition

Vejledermøde

16. april - 29. april 30. april - 16. maj 17. maj

Uge 16 - Uge 17 Uge 18 - Uge 20 Uge 20

Analyse 3 + 4 Implementering  Aflevere projekt

Vejledermøde Perspektivering 

Executive summary

Kildeliste  

Bilag   

Forside  

Figur & ordliste    

Kvalitetsvurdering

Projekt organisation & styring  

Sammensætte undersøgelse   

Redigere undersøgelse

Figur 29 Projekt plan
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Bilag
Bilag 1

Interview med ejer / administrerende direktør for Vitral A/S Jens Borelli-kjær                               April 2017

Jens kan du fortælle lidt om virksomheden Vitral A/S ?

”Vitral har næsten lige haft 60 års jubilæum og var oprindeligt en del af VKR Holding som blandt andet ejer 
Velux brand, men blev selvstændig for 12 år siden. I alle 60 år har Vitral lavet ovenlysvinduer, dog tidligere 
også andre produkter som eksempel altaner og haft service virksomhed. Fra et geografisk perspektiv er 
Velux markeder primært Danmark og England hvor cirka 90% af omsætningen er. De resterende cirka 10% 
af omsætningen er andre nærliggende europæiske lande som eksempel Sverige, Tyskland og Frankrig.

Slut applikation eller produkterne er hovedsageligt indenfor private hjem, sundheds byggeri som hospitaler 
og lægehuse, uddannelses byggeri som Universiteter som CBS, kontorbyggeri, kultur byggeri. Dette indestår 
for cirka 90-95 % af omsætningen. De resterende cirka 5-10 % kan eksempel være fængsler, kirker osv. 
Vitral sælger udelukkende projekt forretning, hvilket betyder at Vitral ikke har et lager af standard varer. 

I 2016 havde Vitral cirka 1.200 projekter hvor fordelingen på de to hovedprodukt områder var, 700-800 
projekter på panel produktområde og 500 projekter på skyvision produktområde. Sidste år solgte Vitral 
projekt omsætning på 64 millioner kr. Fordelingen af omsætningen var cirka 16-18 millioner kr på skyvision 
og de resterende cirka 46-48 millioner kr på panel forretningen. Størrelse af et panel projekt er 
gennemsnitligt på en omsætning på 75.000 kr og på skyvision en omsætning på cirka 35.000 kr. Antal 
enheder på et projekt vil være cirka 15.000 – 16.000 enheder. På et år fordelt på cirka 50 uger vil det være 
om cirka 300 enheder om ugen

Hvis man ser fra den ene ende af værdikæden til den anden ende, så er målgruppen for Vitral hovedsageligt 
arkitekter og entreprenører. Det vil sige at helt fra når bygningen skal tegnes skal sælgeren få arkitekten 
eller entreprenøren til at baserer løsningen på Vitral. Sælgeren skal overbevise kunden om der skal stå 
Vitral både i udbudsmaterialet til bygningen og at de også skal benytte Vitral når bygningen rent faktisk 
bygges. Udfordringen er at vi oplever at det i højere og højere grad er penge som driver værket. 

Længere nede i værdikæden fungerer distribution på den måde vi har én fast samarbejdspartner hvilket er 
DSV på alt både inbound og outbound til og fra fabrikken som ligger i Litauen hvilket jeg glemte at nævne. 
Organisation er generelt opbygget således at der er 3 dele. Hovedkontoret ligger i Danmark, vi har et 
salgskontor i England og så har vi fabrik og dermed alt produktion i Klaipeda, Litauen. Alt transport til/fra 
fabrikken i Litauen er som nævnt håndteret af vores transport distributør DSV. Alle råvarer fra leverandører 
i Danmark leverer leverandøren til DSV transport hub i Horsens. Traileren lastes ved DSV i Horsens hver 
fredag og ankommer til fabrikken i Klaipeda mandag morgen den efterfølgende uge. Vi bekymrer os ikke 
hvordan godset kommer fra Danmark til Litauen da det er DSV’s ansvar. Alle færdigvarer som forlader 
fabrikken i Klaipeda lastes på en trailer hver fredag og skal leveres af DSV i modtagerland den følgende uge 
på alle Vitrals alle markeder. Leveringstid fra modtaget ordre til afskibning af færdigvarer er 5 uger og så 
cirka 1 uge oveni til selve leveringen. 

Ser man lidt baglæns i værdikæden igen m.h.t. produktionen på fabrikken i Litauen er der 3 produktions 
celler. Én produktions celle til skyvision produkt gruppen, én produktions celle til Panel produktområdet og 
én celle til tilbehørs området. Alt i alt er der 28 ansatte i produktionen på fabrikken som kører med 2 hold 
skifte i størstedelen af året. I slow perioder køres der med et holds skifte og i peak perioder med 3 holds 
skifte. Hvis man ser på perioderne kan man sige at Q1 og Q4 samlet set for cirka 44% af den årlige 
produktion. Q2 og Q3 er samlet set for cirka 56% af den årlige produktion. Med andre ord lukker 
produktionen ikke men kører hele året. Danske kunder har ferie Juni og England er det i August. 
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Ser man længere tilbage i værdikæden har vi en del råvarer lager. Dette er standard råvarer som er ”SSC” 
råvarer hvilken kan være eksempel skruer, beslag, profiler, gummibånd osv som bliver bearbejdet, skåret til 
osv. Yderligere er der projekt specifikke råvarer som glas, disse råvarer laves præcist til det specifikke 
projekt så de råvarer bliver købt ind til det specifikke projekt og det er også således m.h.t. aluminiums 
profiler. Vi har dog et lille lager med nogle profiler. Tilsvarende med alle inddækninger og mange motorer 
som monteres til når vinduer skal lukkes op. Vitral årlige lager binding for råvarer er på cirka 5,5 millioner kr 
om året og ud af det samlede beløb er 3,5 millioner standard råvarer og resten er specifikke projekt 
råvarer. Vi indkøber råvarer således at projekt varer ankommer om mandagen til fabrikken og færdigvaren 
forlader fabrikken igen samme uge. Tilsvarende indkøbes glas samme uge som vi skal bruge glasset i 
produktionen. Glas indkøbes primært fra lokale leverandører i Litauen. Det meste af aluminiums råvarerne 
indkøbes fra danske leverandører samt motorer og automatik indkøbes også fra danske leverandører. 
Mange træ råvarer indkøbes fra lokale litauenske leverandører. Glas er den største råvarer gruppe og der 
indkøbes glas for 10 millioner kr om året. Der indkøbes for cirka 9,5 millioner kr fra lokale leverandører i 
Litauen og den sidste halve millioner kr indkøbes der glas for fra polske leverandører til specielle projekter. 
Når vi indkøber glas er det typisk basis levering til fabrikken indenfor én uge og næsten alt glas indkøbes 
basis levering til fabrikken indenfor 3 uger. Aluminium derimod skal først lakeres og der kan der være 4-5 
ugers levering og nogle tilfælde endnu længere leveringstid. Dette kan ofte være en kilde til problemer for 
vores samlede produktions og leverance tid. 

Ser man på indkøbs og planlægnings funktionen for Vitral som Peter har ansvar for sammen med et team 
på 3 ansatte i Litauen. Så er deres funktion at de samlet set kigger på hvor store mængder standard råvarer 
skal vi have på lager til at kunne levere til kunden og samtidig ikke have en for stor lager binding. Og 
princippet de tager hovedsageligt tager udgangspunkt i når der skal tages beslutning er ud fra historisk 
data. Teamet under Peter styrer de cirka 1.000 forskellige råvarer som bestilles, genbestilles osv og så 
spytter ERP systemet selv forslag ud. Når ordren fra kunden er i ERP systemet dannes der automatisk en 
stykliste og en indkøbs ordre, det er en funktion som styrer hele Vitrals indkøbs flow. Ud fra informationen i 
ERP systemet laves der en produktionsplan som kører på ugebasis og så er det op til produktionslederen i 
Litauen at planlægge og fordele. 

Logistik afdelingen som laver alt transport planlægning fokuserer hovedsageligt på outbound transport, da 
indbound transport stort set kører automatisk. Outbound transport kan være mange ting, eksempel en 
specifik levering midt i Paris som kan være udfordrende da man ikke kan levere eksempel en 40’ container 
midt i Paris, hvor der i stedet skal være specielle leverings løsning til. Som nævnt er det også DSV på 
outboud levering men Vitral mægler med kunden om hvilken specifik form for levering der skal til. 

Går men endnu længere tilbage i værdikæden til hvor ordren modtages, er det eksempel til en projektleder 
i England eller i Danmark osv. De forskellige projektledere kører forskellige projekter men hjælper også 
hinanden. Projektlederne har en teknisk diskussion med kunden om specifikke produkt detaljer som i sidste 
ende betyder at kunden sidder med tilbud hvor de har præcist hvad de ønsker. Projektlederen indgår aftale 
med kunden når kunden underskriver et tilbud. 

Første trin i værdikæden er selve produktudviklingen hvilket er utroligt vigtigt for Vitral, da der hele tiden 
skal være en ny pipeline af produkter klar for at kunne konkurrere ellers dør virksomheden. Vitral skal hele 
tiden udvikle og skabe nye bedre produkter for at kunne konkurrere. Vitral benytter den såkladte stage-
gate produktudviklingsmodel som er en produktudviklingsmodel med cirka 5 stages med separate gates 
som skal gennemgås. For hver gate er der en udvikler som godkender om næste stage kan påbegyndes. I de 
forskellige stages kigges der på produktion, leverandør, insource eller outsource og hele forløbet skal 
integrere til virksomheden. 

Vi har før lavet en Lifecycle analysis hvor vi kom frem til at lifecycle på et Vitral produkt er lige fra 15 år til 
25 år. Den typiske levetid er 12-15 år og så fader produktet ud. Vi baserer omkostninger på lifecycle på 10 
år men vil gerne sætte det ned til 8 år. Det der gør at produkt ”kun” lever i 15 år er at lovkrav ændrer sig 
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hvilket betyder produktet ikke kan leve længere. Dette er nye lovkrav om eksempel isolerings eller 
lignende. Lovkravene er forskellige fra land til land og Vitrals markeder er der typisk høje grønne lovkrav. 
Dette tvinger virksomheden til hele tiden, at være på forkant og produktudvikle.    

Jens vores hensigt er at afgrænse og til et specifikt produkt eller produktgruppe, hvilket bør vi vælge? 

Jeg mener i bør vælge det produkt som er dårligst leverings performance. Der er dårligere 
leveringsperformance på paneler end på skyvision da der er flere stumper. Så vælg et produkt indenfor 
panel produktområdet. Jeg vil foreslå produkt nummer A74 som udgør cirka 50% af samlede omsætning og 
er det største produkt. 

I vores første analyse skal vi se på sammenhængen mellem kvalitet, leveringsevne og omkostninger. Vi 
skal ud fra dette finde frem til de hovedsagelige costdrivers for Vitral for produktet vi vælger. Kan du 
nævne nogle af de hovedsagelige costdrivers? 

Quality: Indenfor kvalitet vil det være de omkostninger som opstår ved at skulle rette op på dårlig kvalitet, 
der har vi måske cirka 12-15 kategorier. De kvalitets problemer vi har eller årsager til kvalitetsproblemer er 
hovedsageligt fejle i selve ordre behandlingsprocessen. Projektlederen taster i nogle tilfælde forkerte 
oplysninger ind og så indkøbes der forkerte varer og produceres forkert. En anden faktor er glas skader som 
betyder mange reklamationer hvert år. Dette er eksempel glas som er flækket, revnet eller transport skader 
på glas. For at undgå fejl i ordrebehandlingen kunne vi lave ekstra tjek på om de indtastede ordrer er 
korrekte hvilket vi kun delvist gør nu i Litauen. Det der eksempel ikke gøres er at tjekke med kunden om det 
der er tastet i ordren er korrekt. Kunden skriver kun under på tilbuddet. Yderligere er der leverandør issues 
som eksempel når råvarer ikke er renset ordentlig efter der eksempel er blevet malet på produktet. Man 
kan diskutere om man kan spare meget ved at lave pier kontrol og have en kvalitetskontrol afdeling hvilket 
lige nu er sparet væk. 

Et eksempel på kvalitets omkostninger kunne være når vores hollandske distributør ringer da der er en 
montør som har ringet vedrørende et produkt som ikke virker som skulle monteres. Dette sker trods at 
distributøren har været ude og tage billeder på projekt pladsen og egentligt var ret godt forberedt. Alligevel 
er det så ikke helt afstemt med kunden og så opstår disse problemer. Derfor utroligt vigtigt at afstemme 
forventninger med kunden / contractror. Dette har muligvis mere at gøre med kvaliteten i salgsprocessen 
men det har indflydelse på hele supplychain. 

Delivery: Vedrørende levering så er konsekvensen hovedsageligt for kunden når vi leverer senere end lovet. 
Dette skaber store problemer kunden. Vitral sender info om levering cirka 3-4 uger inden om cirka 
leveringstidspunkt og ugen inden vi skal levere ringer vi og giver mere præcis leverings information. Hvis vi 
om fredagen ugen før, finder ud af den aftalte levering ikke kan lade sig gøre så kan vi ikke og give kunden 
besked. Så har kunden måske allerede bestilt kran og sat stillads op, og skal måske levere projektet 
indenfor kort tid og får dermed dagbøder og lignende større konsekvenser. Det betyder at næste gang vil 
kunden måske vælge en anden leverandør end Vitral og det kan dermed betyde mistet salg. Betydningen 
for vores cash flow er at vi fakturer den dag vi sender til levering og derefter har de 4 uger til betaling. Hvis 
vi ikke kan sende varen så kan vi ikke sende fakturaen. Små forsinkelser på selve leveringen betyder ikke at 
vi giver ekstra kredit. På selve leveringen er der generelt ikke så store udsving. Der hvor vi ofte ikke 
performer er, at vi skal levere hele projektet og vi så ikke har alle produkterne klar til at sende fordi vi 
eksempel har paneler klar men ikke motorer. Så vi kan ikke levere alt samme tid og så kan kunden ikke 
monterer hele projektet på samme tid. 

Cost: Vi har arbitrært valgt notif på 97 % på leveringsgrad. For på 100% skal vi have alt på lager hvilket ikke 
er muligt. Det arbitrære valg besluttede vi da vi lavede kvalitetsstyrings system for cirka 10 år siden. 
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Bilag 2

Interview med Peter Nygaard Sørensen   28-04-2018 

Morten: kan du forklare hvordan Vitral og Hydros supply chain ser ud. 
Peter: Det hele starter med at Hydro extruder aluminiums profiler på deres presse i tønder, eller hos en af 
deres søstre virksomheder i Europa. Dette gør de ud fra deres egne forecaste og deres egen produktions 
kapacitet, De bruger vores profiler til at optimer deres produktion apparat. Dvs at Hydro producer vores 
profiler når det passe dem bedst. Dette har Vitral ikke noget med at gøre i dag. Når profilerne er 
produceret sendes de med fragtselskab til et lager hos Indu-Lak. Vitral sender en ordre på x antal meter til 
Hydro. Hydro bruger så noget tid på at registrere denne ordre og sende så selv en ordre til Indu-Lak som 
tager profiler fra Hydro lager, og gå i gang med at male disse i henhold til den ordre de har modtaget fra 
Hydro. Når profilerne er færdige sendes de vider til Firmaet Fibercom med et eksternt fragtselskab. 
Fibercom modtage en ordre fra Hydro og sener modtager de profilerne fra Indu-lak. Fibercon fortager en 
kemisk udfyldning af profilerne, og fjerner noget af profilen. Denne operation sikre at der ikke er 
kuldebroer i Vitrals produkter. Når Fibercon er færdige med deres proces sendes profilerne med et 
fragtselskab til en DSV-terminal i Horsens. Ved levering til Terminalen overgå risikoen og ejerskabet til 
Vitral. DSV samler alle leverancer, de har modtager i løbet af ugen, sammen om fredagen og sender så en 
samlet forsendelse til Vitrals produktion i Litauen. Når profilerne modtager i Litauen kan Vitrals produktion 
gå i gang med at producer paneler. De færdige paneler sendes ud fra Vitrals fabrikken hver fredag. Vitral 
kunder modtager så de færdige paneler ugen efter. 
Morten: kan du beskrive tidslinjen den denne supply chain. 
Peter: aftalen der er indgået mellem Hydro og Vitral er at leveringstiden er løbende uge + 2 uger og 4 dage. 
Hydro skal have mindst 3 uger til at få en ordre behandlet og processet. Nu er alt dette kontrolleret af 
Hydro, men jeg mener at hovedreglen er at Indu-lak skal have ca. 2 uger for at de kan garanter at de kan 
planlæg og male profilerne. Fibercon skal have 1 uge til at producer. Og så er der minimum 2 dages 
transport tid mellem Indu-lak – Fibercon- DSV terminal. Vare modtaget sendes fredag fra DSVs terminal og 
ankommer til Vitral produktion mandag efterfølgende uge. Vitral produktion vil normalt alt efter antallet af 
paneler på projektet, være i stand til at producer i samme uge eller ugen efter. 
Så hele processen tager 5 til 6 uger.      
Morten: Hvilken former for variance kan der være i de forskellige processer i supply chainen. 

Peter: Hydro producer profiler efter deres eget forecast, så jeg antager at de ligger forskellige antal profiler 
på lageret på forskelige tidspunkter. 
Lagrebeholdningen hos indu-lak svinger og er vist nok styret af max min beholdninger. Dette er kontrolleret 
af Hydro. 
Hos Indu-lak kan der ske fejl med at operatøren får taget en forkert farv, pulverlakering er en kemisk 
processe hvor farve pulver bliver sprøjtet på profiler og efterfølgende varmet op i en ovn. Denne processe 
skal være nøje kontrolleret for at opnår det ønsket resultat. Der kan være profiler der ikke klare 
kvalitetskontrollen og smides ud. 

Når det kommer til transport med fragtselskaber er der mange faktore der kan spille ind på variance. Der er 
mange faktorer som kan forsage forsinkelser i forhold til det forventet. 
DSV terminal, her kan det forekommer menneskelige fejl, gods kan blive overset, dårlig planlægning kan 
forsage at vores vare ikke kommer med på den planlagte afgang. 
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Bilag 3:

Bilaga 3 innehåller 3 x intervjuer med Jens Borelli-Kjær CEO och ägare, samt Peter Nygaard Sørensen 
logistikchef och inköpschef utfärdade av Sara Lindström, Morten Adamsen samt Peter Nygaard Sørensen.

1 intervju: Interview med Jens Borelli-Kjær CEO og ejer 22-02-2018     

2 intervju: Interview med Indkøbs- & Logistikchef Peter Nygaard Sørensen ved Vitral A/S 11-03-2018

3 intervju: Tilläggs intervju Indkøbs- & Logistikchef Peter Nygaard Sørensen ved Vitral A/S
15-03-2018

Interview med Jens Borelli-Kjær CEO og ejer                                                                    22-02-2018

Peter har forklaret overfor Jens Borell-Kjær grunden til dette interview og Jens Borelli-Kjær er bekendt med 
at dette skal bruges med henblik på en opgave som skal afleveres til CBS. 
Peter: Hvis vi starter med at kigge på tillid til vores leverandør så har vi i gruppen valgt at undersøge dette 
ud fra modellen, Ability, Beneolence og integrity, modellen ligger på bordet i papirform.

Peter: Hvordan se du vores Danske leverandører når det handler om Ability, Beneolence og integrity? 
Jens: De fleste af vores danske leverandører er leverandører som vi har haft samarbejde med gennem rigtig 
mange år, de fleste har været samarbejdspartnere siden før jeg overtog Vitral i 2005. Så generelt har jeg 
meget stor tillid til dem. Jeg er ikke i tvivl om at alle vores nuværende leverandører har kompetencerne til 
at levere de produkter som vi køber fra dem. 
Når det kommer til execution er det nok her at jeg se de største problemer. Og det er hovedsageligt med 
vores leverandørernes delivery performance jeg oplever at vi får problemer. Når vores leverandør ikke kan 
overholde deres lovet leveringstider. Dette har en meget stor impact for vores kunder, hvis ikke vi leverer 
som lovet. Hvis vi er nødt til at flytte en forsendelse til en byggeplads, i sidste øjeblik, så vil alle de firmaer 
som har planlagt deres arbejde på byggepladsen få rykket deres plan. Hvis jeg skal komme med et 
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eksempel på dette så havde vi et projekt i Jylland. Vi havde aftalt med en tømrermester at vi ville levere et 
ovenlys om onsdagen i en given uge. Da vi ikke modtog en forsendelse med aluminiums profiler som aftalt 
kunne vi ikke producer ovenlyset og vi var nødt til at flytte leveringen til ugen efter. Det afstedkom at 
tømreren skulle have monteret ovenlyset efterfølgende uge, men da han allerede havde en anden aftale 
den efterfølgende uge kunne han først komme tilbage og montere ovenlyset to uger efter. For 
byggepladsen betød det en forsinkelse på 3 uger med at få installeret ovenlyset. Men det betyder så også 
at stilladser skulle lejes yderlige 3 uger, de andre håndværkere der skulle udføre opgaver i rummene under 
ovenlyset blev også forsinker, osv. Det vores kunder mange oplever er at disse forsinkelser snowballer. Så 
en forsinkelse på en uge bliver i sidste ende til flere ugers forsinkelse. 
Vi oplever os forsinkelser på projekt specifikke vare fra vores automatik leverandør, dette er ikke altid at 
dette giver forsinkelser på byggepladsen. Men det betyder at vores kunde, installatøren kun kan udfører 
opgaven halvt. De skal så på et senere tidspunkt tilbage til byggepladsen for at lave det resterende. Der 
hvor har den største impact er på vores engelske marked, hvor afstandene er længere end i Danmark. Et 
eksempel kunne være en installatør der har base i London har vundet et byggeprojekt i Skotland. Han 
sender et hold installatør til Skotland med hotel og har planlagt at opgaven skal kunne udføres på en 
uge. Han vil så være nødt til at sende en del af holdet tidligere hjem og når automatikken bliver leveret skal 
han have folk tilbage til Skotland for at foretage de sidste installationer. Dette ødelægger de kalkulationer 
og i værste fald kan de tabe penge på en sådan opgave.  
Peter: Er der nogle af vores leverandører som udmærker sig specielt. 
Jens: Sidste år 2017, havde vi store problemer med Hydro, de var meget ustabile i deres leveringer. Der var 
flere årsager til dette. Men generelt så er årsagen ligegyldig for vores kunder, 
Peter: Hvis vi ser på modellen og går videre til beneolence hvordan spille disse faktorer så ind? 

Jens: Det er min holdning at langt de fleste af vores leverandører er interesseret i at vækste med os. De 
største af vores leverandører, målt på vores omsætning hos dem, er meget interesseret i at være med i 
udviklingsprocessen. Vi har f.eks haft et samarbejde med WindowMaster i Danmark, hvor de været meget 
involveret i at udvikle en ”brand og røg” ventilations godkendelse til vores panelsystemer. WindowMaster 
har gennem mange år udviklet og produceret produkter der indgår i ”brand og røg” ventilationssystemer, 
så der besidder in massiv viden på dette område. Vores egen udviklingsafdeling har haft adgang til denne 
viden og der har hjulpet os til at udvikle produkter som nu er godkendt. WindowMaster var også med til at 
financier tests hos eksterne test institutter, og de stille udstyr til rådighed som indgik i disse test. Det gjorde 
de fordi de kunne se en profitgivende business case, de ville kunne sælge flere at deres godkendte 
produkter til os. De ville jo de facto også bliver den eneste leverandør der vil kunne levere godkendte 
produkter. Så selvfølgelig gjorde de det også for egen vindings skyld. 
Jeg synes dog at vi har oplevet at vores leverandører har været meget villige til hjælpe os og de jeg synes at 
de er forholdsvis gode til at tage højde for det marked vi er i.
Er vores leverandører hjælpsomme uden selv at få værdi ud af det, det er et svært spørgsmål. Jeg er ikke 
involveret i den daglige drift men der er da klart min fornemmelse at vores leverandør er meget 
hjælpsomme hvis vi oplever at vi skal have leveret noget hurtigere end normalt. Det får de ikke noget ud af 
det kan være at der faktisk ville kunne skabe problemer for dem, når de skal presse deres produktioner til 
at presse ordre igennem hurtigere end planlagt. 
Peter: Hvordan ser du på Intergrity søjlen. 
Jens: som jeg fortalte tidligere så har vi handlet med vores leverandør gennem mange år. Jeg håber da at 
alt foregår på en sober måde hos vores leverandør, men det er ikke noget vi har fokus på. Vores danske 
leverandør producerer alle i Danmark og der har ikke været grund til bekymring under mine besøg hos 
dem. Det vi har fokus på at om de overholder der lovet leverings tidspunkt. 

Peter: Hvis du skal vurdere hvilke value-drivers der er vigtige for vitral og hvis vi nu tager udgangspunkt i 
nedenstående model. Hvilken af disse er så vigtige for Vitral og hvilken af disse performer leverandøren 
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godt på?       

Jens: Kvaliteten af de leveret produkter er altid vigtig, for os er det specielt vigtigt at de leverandører som 
leverer projekt specifikke produkter performer højt, eller at de leverer den rette kvalitet hver gang. Hvis vi 
modtager produkter med fejl rammer det vores kunde med forsinkelser med det samme. Vi oplever engang 
imellem at vi modtager produkter som ikke lever op til de specifikationer. Det føres os direkte videre til 
problemløsning. Problem som disse vil naturligt opstå, mange af disse handler om menneskelige fejl eller 
misforståelser. I disse situationer er det vigtig for os at problemerne bliver rette hurtigst muligt så vi kan 
levere som aftalt til vores kunder. 
On time delivery er en anden faktor som er meget vigtig for os og der er nok her vi se den største 
udfordring med vores leverandør. 
Priser er selvfølgelig også vigtige for os, men flere af de produkter vi køber er styret af markedsprisen på 
råvarer og valutakurser. Prisen på aluminium er bestemt på LME (London Metal Exchanges) og 
dollarkursen. Vi ”hencer” som regel aluminium til 3 til 5 mdr. af gangen. Vi gør dette for at sikre prisen på 
de tilbud vi har ude. Men det gøre også at cost reduction programs bliver svære at kontrollere og jeg er ikke 
sikre på at det vil bringe et ønsket outcome. 

Peter: Hvis vi kigger på forholdet til vores leverandør og med udgangspunkt i nedenstående model hvilken 
relations vil du så mener at Vitral har med leverandøren. 



89

Jens: generelt så er langt de fleste af de produkter vi køber specielt fremstillet til os, vi har af strategiske 
årsager også haft fokus på ikke at være for store hos den enkelte leverandør. Jeg mener ikke at vi bør 
udgøre mere en 10% af en leverandørs omsætning. Jeg vil helst have friheden til at kunne skiftet leverandør 
uden at skulle overveje konsekvenserne hos den enkelte leverandør. Der er også grunden til at vi ikke har 
lang tids kontrakter hvor vi har bundet hinanden. Vi har prisaftaler og enkelte SOP (standard operation 
procedures) men vi er ikke bundet af kontrakter og vi skal ikke aftage bestemte mængder osv. Når jeg ser 
på denne model, vil jeg nok mene at vi med de fleste af vores leverandører ligger i kasse interdepence. Det 
er på baggrund i at de varer vi køber er customised, vores switching cost vil for Vitral være høje. Mange af 
vores leverandører har et meget højt kendskab til de varer vi køber fra dem som vi ikke er i besiddelse af 
inhouse. Et skifte fra en af vores danske leverandører vil også være forbundet med et betragteligt forbrug 
af interne ressourcer. 

Indkøbs- & Logistikchef Peter Nygaard Sørensen ved Vitral A/S                                       11-03-2018

Interview foretaget af: Sara Lindström & Morten Adamsen. 

Interview med: Peter Nygaard Sørensen.

Interview foretaget efterfølgende at interviews med Vitral administrerende Direktør er foretaget og 
efterfølgende at afgrænsning for projektet indhold er vurderet. Mere specifikt er interviewet foretaget 
efter det er identificeret at projektet skal fokusere på danske leverandører og yderligere specificeret til 
Vitrals største leverandør indenfor Aluminium komponenter kaldet Hydro Extrusions som er ejet af SAPA 
Group.
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Morten: Nu har vi identificeret hvilken leverandør der vil være hensigtsmæssig at fokusere på i projektet. 
Når vi dermed tager Vitral leverandør Hydro Extrusions som udgangspunkt og går yderligere i detaljen i 
forhold til det tidligere inteview med Jens Borelli-Kjaer. Hvorledes vil du vurdere at Vitral relations overfor 
Hydro Extrusions på en af de hovedsagelige faktorer som ”Tillid” ud fra modellen forelagt i papirform? 
Mere specifikt på ”Ability”? 

Peter: På kompetencer vurderer jeg de er rigtigt dygtigere. Det er vi slet ikke tvivl om. De har utrolig 
meget erfaring. Og de har en udviklings afdeling som hjælper os meget og har hjulpet os meget med de 
løsninger vi har fået udviklet hos dem. På training har vi ingen decideret training med leverandøren. PÅ 
Execution of tasks har de været meget fornuftige indtil 2017. og de har haft en delivery performance på 
over 95%. men i 2017 har der været mange problemer og de har generelt ikke performed op til forventning 
i 2017. i denne periode har vi mistet en del tillid til leverandøren. 

Morten: Lad os kigge på Benevolence i samme model? Hvordan ser denne ud for Hydro Extrusions?

Peter: OM de har gode intentioner. Det tror jeg på det har. Jeg mener de ønsker at vi vækster sammen. Jeg 
har ikke oplevet noget som beviser at de ikke har gode intentioner så vi vælger som virksomhed at tro på 
de har gode intentioner hvilket vi dermed har tillid til. 

Jeg mener de har meget lidt fokus på at optimere egne interesser i forhold til ”Focus on own interest” de 
mener vi fordi de leverer mange små ordrer til os som i virkeligheden ikke er i deres interesse. Men vil de 
have de store ordrer så tager de også de små ordrer.

I forhold til hjælpsomhed så mener jeg de er hjælpsomme men de tjener selvfølgelig også penge på 
samarbejdet. Men omvendt så oplever jeg ikke vi får en ekstra regning hvis de har gjort noget ekstra for os 
som ikke er en del af det normale samarbejde. 

Morten: Den næste er Integrity? Hvad med denne i foldhold til Hydro Extrusions? 

Peter: vi har ikke undersøgt om Hydro opfører sig efter specifikke principper. Men det er vores antagelse at 
en virksomhed som har produktion i Danmark overholder gængse regler. Vi tror ikke på de vil bryde regler 
eller principper som vil stille Vitral i et dårligt lys. 
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Vores oplevelse er at der stor grad af ensartethed i hvorledes leverandøren opfører sig. Det er hele vejen 
grund helt fra ordrebekræftelse til den endelige afregning med videre. Med andre ord oplever vi lille grad af 
variance af opførsel. 

Vi mener de overholder det de lover men vi har oplevet i løbet af 2017 at de ikke har overholdt løfter 
omkring leveringsdatoer til Vitral produktion facilitet i Litauen. Det er der flere grunde til lige fra de har 
været bagefter i produktion. De har troet de alligevel har kunne levere men det har de ikke formået. Derfor 
har der både været forsinkelser men også del leveringer i stedet for komplette leveringer. De leverer en 
stor del af vore projekt varer som er specifikke til et projekt. Hvis de varer er forsinket så stopper vores 
produktion. 

Morten: Nu har vi talt om faktoren ”Tillid” lad os prøve at fokusere på faktoren ”Værdi” ud fra modellen 
forelagt i papirform. Kan du specificere nogle af de vigtigste ”Value-Drivers” fra denne model i henhold til 
Vitral relations til Hydro-Extrusions og fortælle om de specifikke ”Value—Drivers”? 

Peter: Den første vil jeg sige er Product Quality. Her er det vigtigt for os at det er det samme produkt vi får 
hver gang og egentlig alle 3 både Performance, Reliabilty og Consistency. Det er vigtig for os fordi når vi 
modtager produktet så har vi det kun en uge til det leveres til vores kunde. Så vi har kun en uge til at 
transformere det til at det skal leveres. Med andre ord er der ikke tid til en eventuelt ny levering hvis der er 
fejl i kvaliteten. Den del er de gode og på kvalitet performer de på højt niveau. Det er meget få tilfælde jeg 
kan erindre hvor vi har måttet sende en claim for dårlig kvalitet til denne leverandør. 

Delivery er også en meget vigtig faktor for os. På grund af vores forretningsmodel. En forsinkelse fra vores
leverandør er i virkeligheden også en forsinkelse til vores kunde. Hvilket er hele problemstillingen for Vitral. 
Så skulle der ske en forsinkelse er det yderst vigtigt at leverandøren håndterer dette meget hurtigt. 

Den næste jeg vil pege på er Process-Cost. Hydro leverer i virkeligheden en overflade profil som har været 
via to underleverandører som foretager en overfladebehandling eller en lakering af produktet. En anden 
underleverandør laver en kemisk isolering af profilen. Og alt dette styrer Hydro på vores vegne selvom det i 
virkeligheden ikke har noget med dem at gøre da de som udgangspunkt er leverandør af standard 
aluminiums profiler. Det er vigtigt for os at Hydro håndterer dette på Vitral vegne da det ville betyde større 
ressource behov og øge kompleksiteten for Vitral hvis Vital selv skulle stå for styring af 
underleverandørerne. Dette handler om alle segmenterne under Process-costs som Order-Handling, 
Incoming Inspections, Manufacturing og Inventory Management. 
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Morten: Hvis vi dernæst fokuserer på en yderligere faktor indenfor for relations som ”Magt” kan du 
definerere ud fra den forelagte model i papirform ”Power-matrix” hvor du vil placere Hydro-Extrusions og 
argumentere for dette? 

Peter: Hvis på antal leverandører så vil jeg vurderer der er forholdsvis mange som benytter Aluminiums 
Profiler i Danmark så jeg vil vurdere der er mange købere på markedet men vi kender kun umiddelbart 4-5 
leverandører på markedet af Aluminiums profiler. Jeg ved ikke hvor stor en del af Hydro omsætning at 
Vitrals spend udgør. Men vi ved at de teoretisk kan producere hele vores årsforbrug af Aluminium på 4 
dage set i forhold til hvor meget Aluminium Vitral forbruger om året og hvor meget Aluminium som bliver 
produceret ved Hydro Extrusions i Danmark. 

Vedrørende hvor stor en del af de totale marked Vitral har hos Hydro og hvor afhængige Hydro er af Vitrals 
omsætning så jeg tror ikke på at Hydro er afhængige af den omsætning Vitral ligger hos dem. Selvfølgelig vil 
de være kede af at miste omsætning men jeg tror ikke det vil betyde noget væsentligt for Hydro. 

I perspektivet om supplier Switching-costs så vil Hydro skulle afskrive nogle værktøjer hvis de mister Vitrals 
omsætning. Dette er nogle specifikke værktøjer som er fremstillet til Vitrals produkter fra Hydro. Når Vitral 
skal have et nyt Aluminiums produkt betaler Vitral for udviklingen af værktøjet. Når værktøjet er lavet vil 
Hydro overtager omkostning for vedligeholdelse af værktøj samt nyt værktøj hvis det specifikke værktøj går
i stykker. Men i sidste ende vil Switching costs være lave for Hydro. 

Men for Vitral i perspektivet om buyer switching-costs vil switching costs være relativt høje da vitral 
dermed skal investere i nye værktøjer for samtlige Aluminiums profiler som Vitral har behov for. Dermed vil 
Switching costs være markant højere for Vitral end de vil være for Hydro-Extrusions. 
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Næste er om Vitral som account er attraktiv for Hydro-Extrusions. Det vil jeg mene Vitral er. Uanset hvor 
stort et firma Vitral er og hvor stor omsætning vi ligger hos Hydro vil jeg antage Vitral er attraktive som 
account. Vitral omsætter for næsten 7 millioner kroner hos Hydro-Extrusions. Jeg vil mene at en direkte 
konkurrent skal overtage Vitral som account vil det være mindre interessant for dem i perspektivet om at 
vore produkter ikke er standard produkter. Der har Hydro allerede et setup som er velfungerende og som 
de har brugt væsentlige ressourcer på at få til at fungere. Dermed vil jeg mene det er attraktivt for Hydro at 
have Vitral som account. 

I perspektivet om produkterne som Hydro producerer til Vitral er commoditised og standardised så er alle 
produkterne customised eller special lavet til Vitral. 

Hvis Vitral skal søge ny leverandør vil det koste mange interne ressourcer på godkendelser af prototyper og 
vareprøver i vores udviklingsafdeling, tegningsarbejde, procurement og relations arbejdet. Den interne 
offeromkostning vil være forholdsvis stor grundet få ressourcer vil flere medarbejdere skulle prioritere 
opgaven frem for andre opgaver. Men selve søgningen vil ikke have stor omkostning såfremt en ny dansk 
leverandør vælges. Kun vis det vil blive en udenlandsk leverandør som vil betyde stor rejseaktivitet og 
lignende.   

I perspektivet om information eller viden assymitry advantage mellem Vitral og Hydro Extrusions på 
Alluminiums Profiler så ligger stor set alt information og viden hos Hydro Extrusions. Der ligger ikke viden 
in-house til at designe et nyt profil. Vi kan godt tegne en grov-skitse men de hovedsagelige ingeniør 
beregninger som kræves har vi slet ikke viden til at kunne foretage. Vi vil godt kunne finde en profil som er 
fuldstændig magen til på markedet men hvis vi ikke havde viden til udvikling eller ændringer så ville vi stå i 
en negativ situation. Yderligere er det Hydro som står for kvalitetskontrol af deres egne produkter. Vitral 
har ikke et laboratorie eller lignende til at lave kvalitets kontrol af produkterne. 
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Morten: Hvis du skal konkludere på hvor relation mellem Vitral og Hydro Extrusions dermed er beliggende i 
Power-matrix hvad vil din vurdering i så fald være? 

Peter: Jeg vil mene at feltet vil være Supplier Dominance. Måske oppe i den øvre del af supplier dominance 
tættere på Interdepence men stadig hovedsageligt i Supplier Dominance feltet. Langt de fleste svar på 
spørgsmålene stemmer overens med hvad der står i feltet for supplier dominance. Det er selvfølgelig ikke 
en ønskværdig situation men jeg vil mere at Hydro Extrusions alligvel behandler os godt som kunne og ikke 
drager udnyttelse af supplier dominance status. 

Tilläggs intervju Indkøbs- & Logistikchef Peter Nygaard Sørensen ved Vitral A/S 15-03-2018

Värde
Sara: Du nämner i vår tidigare intervju, utfärdad 11/3 – 2018 att produktkvalitet är en av de viktigaste value 
drivers. Vad upplever du att Hydro gör för att leva upp till detta?

Peter: Hydro er udover at være leverandør til Vitral også leverandør til Automotiv branchen, dette er en 
branche med meget høje krav til kvaliteten af de produkter som skal installeres i Biler. Hydro har derfor et 
meget godt og meget grundigt kvalitetsstyringssystem, med eget laboritori, test facitliteter og er helt 
generelt meget fokuseret på at producer ensartet produkter. De har også løbende kontrol af deres 
produktion, de har udgangskontrol, de har deres egen kvalitets afdeling, med meget kompetente 
medarbejder der ikke laver andet en at håndter kvalitets arbejde. 

Sara: Under driver quality och på tal om förseningar påpekar du att det är ytterst viktigt för Vitral att 
leverantörer hanterar detta hurtigt. Hur upplever du Hydro i dessa situationer, lever de upp till er önskan 
och er förväntan? Finns det en aktiv dialog och ett smidigt/gott samarbete i dessa situationer?

Peter: Som sagt så har Hydro en meget kompetent kvalitetsafdeling, kommunikationen er god og der har 
stor forståelse af vigtigheden af en hurtig afhjælpning af et kvalitetsproblem. Vores problem i den 
forbindelse er at de vare Vitral køber fra Hydro har en produktionstid. Der er flere processe disse vare 
gennemgå inden de er klar til forsendelse til Vitral. Disse process tager normalt 3 uge og 3 forskellige 
leverandører er involveret og to forskellige fragtselskaber. Når der sker fejl fra Hydro side er det min 
opfattelse at de gøre hvad der er muligt for at får nye vare frem til Vitral og i de fleste tilfælde kan de gøre 
dette på 2 uger i stede for de normale 3 uger.    

Sara: I förhållande till Process costs – hur kom det sig att Hydro tog på sig rollen att hantera de 
underleverantörer som nämns och hur gick etablerandet till?

Peter: Det er et set-up der er lavet før min tid i Vitral, men Hydro levere en lang række produkter som er 
overfladebehandlet til andre kunder end Vitral. Hydro besider ekspertisen og viden om hvordan deres 
aluminium produkter skal overflade behandles teknisk korrekt. Det er derfor en naturlig del af der supply 
chain, hvorimod der er ikke en teknisk viden Vitral har in house.   

Sara: Du tar upp tre stycken value drivers, finns det några andra value drivers som du anser viktiga att 
nämna? Hur bemöter Hydro dessa och vad är konsekvensen om Hydro inte möter dessa drivers?

Peter: Nej 
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Sara: En onämnd driver är Personal interaction – kommunikation, problemlösning och gemensamma mål. 
Alltså en bättre förståelse av en partners mål i relationen. Upplever du att Hydro möter er i era önskade 
mål? Och problemställningar i förhållande till exempelvis delivery performance? Hur investerade är dem i 
er? Och hur upplever du er dialog idag?

Peter: Vitral kommunikere med Hydro på flere niveauer. 1. Vores indkøbs afdeling kommuniker med deres 
salgsafdeling dagligt, her er der tale om ordre, ordrebekræftelser, leveringstider, opfølgning på 
leveringstider, faktura, spørgsmål og svar. 
Jeg har 4 til 5 møder om året med der sælger der har ansvaret for Vitral. Her taler vi generelt om hvordan 
situationen i vores to firmaer er. Emnerne er budgettet, markedssituationen, produktionskapacitet, 
forventninger til fremtiden. I særlige situationer hvor mine medarbejder ikke selv evner eller ønsker at 
håndterer situationen kan dette også give anledning til en telefonsamtale mellem Hydros ansvarlige sælger 
og mig. 
I helt særlig tilfælde, hvilket er sjældent, kan enkeltsager bliver løftet til at Vitrals Adm Direktør ringer til 
Hydros finance direktør eller deres adm direktør. 
Der er månedlige kontakt mellem Vitral bogholderi og Hydro bogholderi. Afstemninger af saldo, afklarende 
spørgsmål, meget finance drift. 
Generelt er det min opfattelse at Hydro er meget villige til at støtte op omkring Vitral og har samme 
interesser i at vækste med os. 
De har forholdsvis store lager hos eksterne leverandør af vores produkter, f.esk ligger mange af de profiler 
der skal males på lager hos deres underleverandør som maler. Jeg har ikke beløbet med det udgøre en 
kapitalbinding på lager for Hydro. Dette gør de for at kunne hjælpe med at nedbringe leveringstiden. Vi har 
i samarbejde med Hydro flere gange set på om vi kunne lave process ændringer så vi kunne nedbringe 
leveringstiden på produkter. 
Hydro har gennem det sidste år ikke performet godt på at overholde deres lovet leveringstider med det er 
blevet kommunikeret meget åbent og de er meget proactive på at informerer Vitral om evt. problemer.   

Sara: En Value Driver som förekommer onämnd är även Service Support, hur ser du på denna punkt och 
vad gör Hydro gentemot er i denna fråga?

Peter: dette er ikke et område vi anser som værdiskabende, dette er grundet produkternes beskaffenhed. 

Sara: Överlag hur värdesätter du själv Hydro som verksamhet?

Peter: Jeg anser Hydro som et meget professionelt firma, med meget kompetente medarbejder. De er 
meget vidende om deres produkter, Vitral har haft stor gavn af at kunne samarbejde med deres ingeniør 
når vi har skulle have udviklet nye produkter. 
Jeg har aldrig pålever nogen form opportunisme fra Hydros side. 

Tillit
Sara: Ability: Du nämner Vitral förlorat en del tillit sedan Hydro inte levt upp till förväntning i förhållande till 
delivery inom ”execution of tasks”. Vad beror den plötsliga förändringen i leveransen på (bortsett från att 
de själva trott att de kunnat leverera) finns det en kringliggande dialog omkring vad orsaken beror på? På 
vilket sätt har tilliten minskats och hur kan du se den stärkas igen?

Peter: Tilbage i starten af 2017 var Hydro nødt til at reparer en af deres produktions linje. Denne reparation 
var planlagt til at skulle fortages i Januar 2017. Der opstod en del komplikationer under denne reparation af 
produktlinjen og produktlinjen var først fuld operationel igen i slutningen af maj. Dette var der meget 
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kommunikation omkring fra Hydros side men det var altid en planlagt dato for hvornår de forventet at være 
operations dygtige igen. Den dato blev ved med at blive flyttet. 
Midt på året var der en uskiftning i Hydro salgskonto og en ny medarbejder fik Vitral, det tog nogle 
måneder ind denne medarbejder var på samme niveau som forgængeren. 
Så de fleste af de problemer Vitral har oplevet er grundet kapacitet problemer hos Hydro og 
misforståelser. 

Sara: Benevolence: Du nämner att Hydro önskar att växa tillsammans med er? På vilket sätt önskar dem att 
växa med er?

Peter: en af de konkurrenceparameter som Vitral konkurrerer på i markedet er leveringstid ud mod vores 
kunder. Hydro og Vitral har i flere tilfælde gennemgået vores process for at se om der var ting der kunne 
ændres for at forkorte leveringstiden. Hydro har nogle søstre selskaber i Tyskland hvor de har sendt 
extruderings matrix til, dette er gjort at Hydro er i stand til at leverer aluminiums profiler til Vitral i 
højsæsonen med samme leveringstid som i lavsæsonen. Dette gøre de selvfølgelig fordi at jo mere Vitral 
kan øge Vores omsætning jo mere vil vi skulle købe fra Hydro. 

Sara: Du menar att Hydro inte har fokus på egna intressen baserat på att de tar emot era ”små” ordrar, 
vidare med ”vill de ha de stora ordrar, tar de även de små ordrar” – Hur skulle Hydro hantera att förlora er 
som kund? Vad tjänar Hydro på er som kund? Kommer förseningarna från 2017 i och med att Vitral inte 
varit deras prioritet?

Peter: Det er vel fordi vi har store ordre at de accepter de små ordre også. Det jeg mener med det er at vi 
har enkelte aluminiums profiler som vi bruger meget få meter af om året. En minimums ordre hos Hydro er 
250 kg. Aluminium, men på en sådan ordre har de ingen mulighed for at lave en overskud. Vitral låser 
aluminiums prisen på 50 tons, så med opstart omkostninger og matrix skift så ville vitral skulle betale en 
højre pris for en ordre på 250 kg. End på en ordre på 2.500 kg. Beregnet på meter prisen. Men det gøre vi 
ikke. For Hydro er det som gynger og karuseller antager jeg. 
Jeg ved ikke nøjagtigt hvad Hydro tjener på os, det kommer meget andpå ordre mixet. Gennerelt har vi en 
aftalt kg. Pris på aluminium og jeg kender nogenlunde hvad de tjener per kg vi køber, det jeg ikke kender er 
deres omkostninger på ordre opstart, transportomkostninger. Så jeg kender ikke tallet som de tjener på 
vores samarbejde. 
Det er ikke mine opfattelse at det er fordi Hydro har nedprioriteret Vitral at vi har oplevet forsinkelser. Det 
er mere min opfattelse at Hydro har nedprioriteret andre af deres kunder, hvor disse af Hydro kunder selv 
er lagerførende af aluminiums profiler. Hydro har haft store kapacitetsproblemer grundet der fejlslagen 
produktions renovering.     

Sara: Jens nämner er leverantör WindowMaster och ert samarbete med dem, finns det något liknande 
samarbete med Hydro? och samarbetsmässigt, var ligger skillnaden på WindowMaster och Hydro?

Peter:Forskellen mellem WindowMaster og Hydro er at WindowMaster producerer et motor produkt som 
de udvikler og Vitral køber, Vitral kan komme med input med udvikler ikke et nyt produkt sammen med 
WindowMaster. 
Hydro producer kun produkter som Vitral har fået specialdesignet, nogle af disse i samarbejde med Hydro. 
Så den helt store forskel er at Vitral har meget lave udvikling omkostninger mod WindowMaster og meget 
høje udviklingsomkostninger mod Hydro. 
WindowMasters produkter er vidresalgs produkter for Vitral, add on if you like. 
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Sara: Integrity: Har problemen som uppstod i 2017 med Hydro löst sig eller upplever ni fortfarande 
problem? Om dem är lösta - hur löste dem sig? Om dem inte är lösta - hur hanterar ni detta i dagsläget?

Peter: situationen er markant forbedret men der siger jeg når jeg se tilbage på en lav sæson. 
Det har krævet meget kommunikation med Hydro. Vitral har ændret nogle ting på vores indkøbsordre så 
der er mere synligt hvilken specifikationer vi ønsker. Dette har afhjulpet flere af de misforståelser som har 
været skyld . 

Bilag 4
Interview med Jens Borelli-Kjær 26-04-2018

Business Partner 
Attraktivitets 
analyse Power

Attaktivitets 
analyse Value 

Attaktivetets 
analyse trust 

Attaktivitet analyse 
hald et al. 

Hydro Extrusion 
Denmark High High High
WindowMaster A/S High High Low
J.Bissenbakker 
Maskinfabrik A/S High High High
Eegholm a/s Low High High
Lynddahl Plast A/S High High High
H Sindby & Co. A/S Low High Low
Triplan International 
A/S High High High
SafeLight a/s Low Low High
Bossard Danmark A/S Low High High
Fischer International 
a/s Low Low Low
Dafa A/S Low High High
ALUFLAM High High High
RIAS A/S Low High High

Analyse 2 er fremsendt til Jens Borelli-Kjær til gennemlæsning den. 24-04-2018

Peter: efter at have gennemlæst analyse 2 om attraktivitets analyse kan du så udfylde nedenstående skema 
ud fra antagelser hvor 

Power:

Supplier dominance er High 

Buyer dominance er low

Interdependent er high 

Independent er low 
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Value: 

High opfylder mange de value driver Vitral finder værdifulde, 

Low opfylder få af de value driver Vitral finder værdifulde 

Trust: 
High score højt på ABI modellen, low score lavet på ABI 

Bilag 5

Interview – Vitral indkøbsafdeling           
  17.03.2018                                                                                                     

       

Interview med Vitral Indkøbs- og Logistikchef Peter Nygaard Sørensen foretaget af Sara Lindström og 
Morten Adamsen.

Sara & Morten: Peter kan du beskrive indkøbsafdelingen og indkøbsfunktionen ved Vitral hvordan den 
opbygget og hvordan det fungerer?

Peter: Vitral A/S indkøbsafdeling består af 1 chef som sidder i Danmark og 3 medarbejdere som er i Litauen. 
Vitral kalder indkøbsafdeling for logistikafdelingen. I Litauen sidder 2 medarbejdere som er purchasing 
assistants som er ordrebehandlere. De modtager information fra vores salgsafdeling og ud fra disse 
informationer foretager de alle indkøb til alle projekter. De følger op på ordrebekræftelser, priser og sørger 
for at Vitral og leverandørerne overholder aftalerne som eksempel prisaftaler. Ud over det så planlægger 
de produktionen eller med andre ord kapacitets planlægningen af produktionen. Yderligere følger de op på 
at leverandørerne lever op til aftalen. Så de følger op hvis der er forsinkelser, ændringer m.v. yderligere er 
der 1 medarbejder i Litauen som er purchasing specialist i Vitral UAB, hun sidder og styrer alt hvad der 
hedder udgående distribution. Ud over det så har hun også kontakten til mange af de lokale Litauiske 
leverandører og indgår aftaler og forhandler med dem. Hun sidder også og laver forespørgsler på priser og 
indhenter tilbud. Yderligere søger hun alternative leverandører og søger helt specifikke varer som 
eksisterende leverandører ikke kan tilbyde. Hun laver også en del opfølgningsrapporter til Vitral 
management. Yderligere til ansvaret i indkøbsafdelingen så har vores Litauiske direktør som har kontrakt 
ansvaret overfor vores Litauiske leverandører som alle er glas leverandører. I Danmark er det udelukkende 
Peter som foretager alle indkøb som ikke projektspecifikke men som er lagervarer. Yderligere har Peter 
ansvaret for alle leverandører og står for stort set alle forhandlinger med leverandører som ikke er 
Litauiske. Peter laver forholdsvis mange interne analyser og statistikker fra data i Vitral ERP system. 

Sara & Morten: Hvis vi ser mere detaljeret på tidsforbruget på daglige opgaver kan du fortælle om det?

Peter: I gennemsnit får Vitral cirka 1.200 projekter på 1 år. Hver gang de to purchasing assistants i Litauen 
får et nyt projekt ind genererer det cirka 1 times planlægningsarbejde i gennemsnit per medarbejder. Og 
med planlægningsarbejde betyder det vurdering af hvor meget skal der købes, hvor skal det købes fra, hvor 
meget kan der produceres og hvornår kan vi levere. Et projekt udløser normalt 5 indkøbsordrer til 5 
forskellige leverandører. Efterfølgende 2-3 dage vil der komme en meddeles retur fra leverandørerne 
hvilket generer cirka 2-3 minutter per leverandør til at rette ordrer til. Det er cirka hvad vi regner med af 
tidsforbrug på hvert projekt. Yderligere vil der være adskillige adhoc opgaver tilknyttet et givent projekt 
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som inkluderer sælgere vil ændre leveringstid eller produktets egenskaber. Hvis de så har tid til overs, så 
laver de data til ledelsen som delivery performance og antal express forsendelser og lignende. 

Sara & Morten: Så det vil sige at de ikke har tid til andet end de nævnte opgaver i løbet af en arbejdsdag

Peter: Ja det er korrekt de to purchasing assistants i Litauen som taster ordrer til leverandørerne har ikke 
yderligere kapacitet til andet end daglige drift opgaver. 

Sara & Morten: Jeres purchasing specialist og du selv Peter hvor tid og kapacitet har i dagligt på 
procurement opgaver og forhandlinger med leverandører. 

Peter: vores purchasing specialist laver også ren drift og planlægning. Så vores purchasing specialist og 
vores purchasing specialist laver i virkeligheden det samme men har forskellige titler hovedsageligt på 
grund af anciennitet og derfor højere lønniveau. Dette kræver en anden titel. 

Sara & Morten: så det vil sige det kun er dig Peter som sørger procurement, forhandling og udvikling af 
leverandører eller er der flere som har disse opgaver? 

Peter: i nogle tilfælde er vores administrerende direktør også inde over. Det er oftest hvis det er nogle 
projekter som han selv er dybt involveret i eller selv har startet op med en given kunde. I det tilfælde er 
direktøren også dybt involveret i forhandlinger med leverandøren da det ofte er meget specifikke projekter 
med special forhandlinger. 

Sara & Morten: så det vil med andre ord sige at på dagligt basis er det kun dig som står for procurement, 
forhandling og udvikling. Skyldes det mest kompetenceniveau i virksomheden eller ressourcer til rådighed i 
virksomheden?

Peter: nummer 1 så skyldes det helt klart ressourcer til rådighed. Grundet den økonomiske situation i 
virksomheden har vi i flere år i træk siden 213 skåret på interne ressourcer og reduceret antal af ansatte 
hvilket betyder vi har meget få back office ressourcer tilbage. På kompetenceniveau er der ikke lige nu men 
det er hovedsageligt på grund af kulturen i virksomheden. Man ser anderledes på omkostning og 
økonomiske modeller som medarbejder i Litauen end de ansatte gør i Danmark. Derfor kan vi ikke bede 
vores Litauiske ansatte i indkøbsafdelingen om at lave procurement og forhandling da de har en anden 
opfattelse af omkostninger. 

Sara & Morten: Nu hvor du Peter laver stort alt procurement, forhandling og udvikling med leverandørerne 
hvor meget vil du sige din dagligdag med disse processer handler om omkostning reducering og standard 
forhandling i forhold til at skabe synergier og optimere sammen med leverandørerne? 

Peter: Jeg bruger meget lidt tid på omkostning reducering. Vi vælger som regel 1-2 produktgrupper og 
spørger på 2-3 item numre om året. Eksempel gummi tager vi 1 item nummer og spørger på priser ved 
alternative leverandører for at tjekke markedspriserne. At skabe synergier og optimere med leverandører 
det bruger vi sådan cirka et møde om hver 3 måned med vores største leverandører som mest handler om 
nyheder fra leverandørerne om der er nogle nye segmenter hvis leverandøren vi kan gøre brug af. PLC-
kurven på vores produkter er meget lang. Så vi er ikke specielt innovative på den måde. Vi er stort set aldrig 
ude og købe nye varer og bruger derfor stort set de samme leverandører hele tiden. Der lavs ofte 
prisaftaler på periode basis. Eksempel på aluminium laver vi en prisaftale på en mængde som dækker cirka 
4 måneders forbrug hos Vitral. Det giver mening på grund af at markedet på Aluminium fungerer som det 
gør med svingende markedspris og svingende i forhold til US dollarkurs. Og andre leverandører kan det 
være årspris aftaler og andre leverandører kan også være belastet af råvarepriser og derfor giver priser på 3 
måneder i stedet for på et helt år. Andre leverandører som eksempel vores leverandør af skruer er priserne 
meget stabile og har eksempel ikke ændret sig i 2-3 år. 
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Sara & Morten: Kan du fortælle lidt om i laver eksempel produktudvikling sammen med jeres 
leverandører? 

Peter: De største af vore leverandører som aluminium og stålbeslag de er meget involvere i produkt 
udviklingsfaser som hvad er muligt så vi i virkeligheden laver et nyt produkt sammen som både vi kan bruge 
og leverandører samtidig får høj udnyttelse ud af. Så er der en anden gruppe leverandører som producerer 
standard varer som automatisk hvor vi har møder hvor vi fremlægger vore ønsker hvordan nye produkter 
hvilke funktioner de skal have. Det lytter de så til i højere eller mindre grad men de laver kun ændringer 
hvis der er flere kunder som ønsker det samme. Og så er der endnu en grupper hvor det er helt standard 
varer som skruer og lim hvor der ingen specifik produktudvikling er. Så er der glas produktet som er lidt 
specielt. Der er 3-4 producenter af glas i Østeuropa og en underskov af rigtig mange som køber det glas og 
laver det om til termoruder. Vi handler med de producenter som laver glasset til termoruder. De 
leverandører holder vi jævnligt møder med men det handler kun om performance og kontrakt opfyldelse. 
De er alle Litauiske leverandører. Så ingen decideret produktudviklings samarbejde og der er ingen behov 
for det. Det som Vitral udvikler er det som sidder rundt omkring glasset. Det er kun når helt specifikke 
kunder som ønsker noget helt specielt glas så spørger vi leverandøren om de kan skaffe det glas til det 
specifikke projekt. 

Sara & Morten: Hvis vi hopper op i helikopteren og tager et mere overordnet perspektiv. Kan du så fortælle 
lidt om hvordan ledelsen ser på indkøb som en funktion i virksomheden og der er deciderede strategier 
formuleret for indkøb i Vitral? 

Peter: Den måde virksomheden ser på det er at indkøb er helt klart en del af den daglige drift og det 
er indkøb der i høj grad styrer planlægningen hvilket inkluderer levering af, on time levering af varer, varer 
til produktionen og planlægger selve produktionen. Men man ser ikke indkøb som en strategisk vigtig
ressource. Indkøb kommer faktisk sent ind i forløbet mht produktudvikling. Det er først når produktet er 
færdigudviklet at det kommer over i indkøbsafdelingen. Og når det kommer over i indkøbsafdelingen er det 
fordi det skal systematiseres. M.h.t. strategier så kører Vitral en single-source strategi. Det gør vi af to 
årsager. Den første er for at med det indkøb vi har må vi bulke alt det vi kan derfor er det svært at have 
mere end en leverandør på hvert komponent og samtidig være konkurrencedygtig. Og den anden grund er 
at vi køber nogle meget specifikke varer som kræver specifikke værktøjer som specielt er på ekstruderede 
produkter. Så det er en overordnet strategi som dels er for at have bargaining power og mulighed for at 
opnå fordelagtige priser på volumen. Så det eneste der er strategisk fastlagt er vi holder os til den ene 
leverandør som er identificeret for den enkelte produktgruppe. Derfor skifter vi sjældent leverandør og 
forsøger at beholde eksisterende leverandører. 

Sara & Morten: Nu har Vitral implementeret nyt / opgraderet ERP system indenfor det sidste års tid som 
blandt andet benyttes til indkøbsprocesser. Kan du fortælle lidt om hvor omfangsrigt dette nye ERP system 
og hvad det har givet Vitral? 

Peter: Det er et ERP system som i første omgang er tiltænkt salg som taster salgsordrer. Så det er salg som 
føder data i systemet. Derefter så bruger logistikafdelingen det til at styre alt indkøb. Og så bliver det også 
brugt i vores produktion til at lave behovsberegning. Vi bruger det ikke som kapacitetsplanlægning i vores 
produktion. ERP systemer t har funktionaliteten men i virkeligheden vil det kræve en del mere data i 
systemet som Vitral ikke har haft ressource til at indsætte. Og så bliver det også brugt af logistisk afdelingen 
til at oprette forsendelser og forsendelsespapirer. I den forbindelse er der en EDI integration med vores 
transport partner. Yderligere bliver ERP systemet brugt til at foretage lagerstyring. Og så er det fuldt 
integreret med vores finansafdeling. Vores produktudviklingsafdeling er den eneste afdeling som ikke 
benytter det og vores salgsafdeling benytter det ikke til salgstilbud kun til når selve ordren er modtaget. 
Opgraderingen har givet Vitral muligheden for at udskifte vores hardware. Det tidligere ERP system betød 
at vores hardware var udateret og serveren kunne ikke udskiftes. Nu har vi alt dette eksternt og kan 
opgradere løbende. Det har yderligere givet Vitral muligheden nu for produktionskapacitets planlægning og 
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tilbud fra salg selvom det ikke benyttes endnu. Vi har egentlig opgraderet en til en men med en langt nyere 
version med langt flere funktioner som vi løbende vil starte på at benytte. På sigt kan systemet give 
muligheden for yderligere EDI integration med vores leverandørers ERp systemer hvilket er det langsigtede 
mål. 


