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1. Executive summary 
Første del af denne opgave har haft til formål at undersøge virksomheders tilgang med og forståelse af 

Corporate Social Responsibility (CSR) i en global verden. Ud fra denne forståelse er det med 

udgangspunkt i en casevirksomhed efterfølgende blevet analyseret, hvordan sourcing og bæredygtig risk 

management kan sammenkædes i forlængelse af virksomhedens CSR-strategi.  

Litteraturen på området konkluderer, at der er mange tilgange til arbejdet med bæredygtighed, og 

tydeliggør samtidig, at bæredygtig sourcing i globale supply chains er et område med et højt niveau af 

risici. Dog har litteraturen en mindre belysning af, hvordan virksomheders globale leverandørrelationer 

bedst muligt ledes i forhold til de risici, som er forbundet med samarbejdet. Egentlig litteratur om 

ledelsesmæssige risk management-værktøjer for at støtte op om de bæredygtige beslutninger i globale 

virksomheders sourcing processer synes endvidere at være belyst i begrænset omfang.  

 

Opgaven kan indledningsvist konkludere, at virksomheder med en egentlig CSR-strategi kan styrke og 

forbedre denne, med afsæt i hvor godt CSR er forankret i den enkelte virksomhed, den forståelse af 

CSR, som virksomheden arbejder med, samt hvor bevidst virksomheden er i forhold til spørgsmålet om, 

hvilken værdi CSR skaber for virksomheden. Endvidere er tid en afgørende faktor for at styrke 

virksomhedens CSR-strategi sammen med de drivkræfter og barrierer, som virksomhederne ser som en 

del af processen. Et højt niveau af forankring, forståelse og bevidsthed om CSR-strategiens 

værdiskabende effekt betyder, at en virksomhed vil være mindre tilbøjelig til at gå på kompromis med 

CSR-strategien og dermed have nemmere ved at efterleve denne. 

Det er analyseret, at en virksomhed skaber sammenhæng mellem sin CSR-performance og sourcing ved 

at have et omfattende fokus på styrkelse af samarbejdet med virksomhedens leverandører. Denne 

styrkelse efterleves ved at sikre balance for niveauet mellem relationens værdi, tillid og afhængighed. 

Dette niveau er med til at tydeliggøre relationens attraktivitet, som samtidig kan anvendes som en 

brugbar metode til at minimere bæredygtige supply chain-risici i det globale leverandørnetværk og 

styrke leverandørernes efterlevelse af CSR i praksis. 

En attraktivitetsanalyse kan tydeliggøre potentielle leverandørrisici, som i forhold til denne opgave må 

konkluderes at være af stor betydning for den pågældende virksomheds evne til at efterleve dens 

omfattende CSR-strategi. Et tæt samarbejde kan sikre gennemsigtighed i det globale leverandørnetværk 

og være med til at minimere bæredygtige risici i leverandørsamarbejdet, og den kan derfor anskues som 

en profitabel supply chain management-opgave, som foruden at styrke virksomhedens arbejde med CSR 

samtidig kan gøre virksomhedens supply chain mere modstandsdygtig i forhold til de udfordringer, som 

globale supply chains må håndtere.  
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2. Indledning 

 

Verdens ressourceknaphed har gennem de seneste år resulteret i et øget krav for virksomheder med 

fokus på vedvarende bæredygtighed. For virksomheder giver det forretningsmæssigt mening at arbejde 

systematisk med bæredygtighed. Både i forhold til at identificere og minimere risici og samtidig udnytte 

de muligheder, som en bæredygtig agenda giver (Jo & Na, 2012; Giannakis, 2016).  

I et voksende antal brancher er bæredygtighed foruden at være et konkurrenceparameter (Porter, 1995) 

blevet en betingelse for at kunne opretholde forretning med især større virksomheder og samtidig 

imødekomme de voksende sociale og miljømæssige udfordringer, som supply chains bliver udsat for. 

Dermed har virksomheders evne til at tage nationalt og internationalt samfundsansvar fået stigende 

betydning for deres forretningsmæssige succes, hvor bæredygtighed er rykket længere ind i 

virksomhedens forretningsstrategi og værdikæde. 

 

Virksomhedernes supply chains er blevet mere omfattende og komplekse, og det stiller større krav til 

virksomhedernes evne til at klare konkurrencen sammen med øgede forventninger om ansvarlighed i 

forhold til de udfordringer, som verden står over for (Gold, 2011; Leat et al., 2012). Grundlæggende må 

virksomhederne omstille sig til fremtidens øgede krav ved at efterleve skræddersyede produkter, 

miljøhensyn og hastigt skiftende tendenser. Virksomhederne må derfor være endnu mere intelligente og 

bæredygtige i deres produktion og fokusere på at indføre nye samarbejdsmodeller langs hele 

værdikæden for at være konkurrencedygtige. Før den fokale virksomhed kan sikre bæredygtige 

forsyningskæder, kræves dog supply chain-løsningsmodeller, som er fleksible, indbyrdes forbundne og 

mere robuste end tidligere for at håndtere og efterleve de øgede samfundsmæssige krav (Cramer et al., 

2004). 

På trods af vigtigheden af bæredygtighed tegner der sig samtidig et billede af, at øget bæredygtighed er 

synonymt med øgede omkostninger (Gligor & Munteanu, 2015). Herigennem kan begrebet have en 

dobbelthed, selvom det ønskes inkorporeret i virksomhedens forretningsstrategi, og der ikke 

nødvendigvis er et modsætningsforhold mellem en virksomhed, som udviser bæredygtig ansvarlighed 

og samtidig styrker egen profitabilitet. Flere studier kan konkludere, at virksomheders fokus på at 

nedbringe ressourceforbrug ligeledes har medført højere omkostningseffektivitet gennem lavere udgifter 

til råmaterialer, energi og afgifter (Govindan et al., 2014). 

 

Indledning Metode
Metodisk 

delkonklusion
Teori og litteratur 

review

Teori og litteratur 
delkonklusion

Analyse Konklusion Perspektivering
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Måden hvorpå virksomheder prøver at forbedre deres miljømæssige ledelse, kan beskrives som en 

bæredygtig forpligtelse (Roy & Therin, 2008) og kan anskues som det engagement, virksomhederne 

påtager sig (Henriques & Sadorsky, 1999).  

Fokus på bæredygtighed sammen med et stigende antal landespecifikke regler og retningslinjer, som 

skal overholdes, betyder imidlertid, at supply chains i en global verden er nødt til at være mere 

regionaliserede for hurtigere at kunne imødekomme kundernes behov. Kunderne forventer bredere og 

mere tilpassede produktporteføljer, og i kombination med skiftende vækst på forskellige markeder og 

nye teknologier må virksomhederne genoverveje deres nuværende løsninger og strategier, hvor fokus på 

risk management må udgøre en aktiv del af den bærende virksomhedsstrategi. Risk management kan i 

denne sammenhæng synliggøre potentielle etiske, finansielle, sociale og miljømæssige faktorer, som 

kan påvirke virksomheden i en negativ retning. Her kan et fokus på Corporate Social Responsibility 

(CSR) anvendes som et middel til at styre den mulige risiko og hændelse i forhold til virksomheden 

(Giannakis, 2016). 

  

2.1 Problemfelt  

Bæredygtighed er et område, som der på nuværende tidspunkt såvel som fremadrettet vil være et stort 

fokus på, og hvor især større virksomheder er mere modtagelige over for presset om at efterleve dette 

(Slack & Lewis, 2010). Derfor er det nødvendigt med en tilpasset supply chain-strategi og den rette 

ledelse af virksomhedens supply chain for at imødekomme de krav, der opstår i denne henseende.  

Ved at analysere en række virksomheders forståelse og tilgang til CSR og efterfølgende tage 

udgangspunkt i én virksomhed, som har en omfattende CSR-strategi, og hvis organisationsstruktur i høj 

grad er opbygget omkring virksomhedens leverandører, er det i forhold til gældende litteratur på 

området muligt at tydeliggøre, hvilke faktorer som skaber attraktivitet i samarbejdet. Hertil tydeliggøres, 

hvordan denne attraktivitet bruges til at minimere risici i forhold til at efterleve CSR i det globale 

leverandørnetværk. 

Formålet med denne opgave er således, med anvendelse af gældende Supply Chain Management 

(SCM)-tilgange og -teorier, at analysere betydningen af Sustainability Risk Management (SRM) 

sammenholdt med en virksomheds håndtering af leverandørrelationer. Herigennem kan en sammenhæng 

samt forståelse for vigtigheden i forhold til den eksisterende litteratur på området synliggøres.  

En belysning af disse faktorer kan bidrage med brugbar viden inden for området til det videre arbejde 

med CSR. En bredere forståelse for denne proces kan derfor ses som inspiration for andre virksomheder 

og være med til at give supply chain-beslutningstageren mulighed for at opsætte effektive strategier for 

den enkelte virksomheds forsyningskæde. 
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2.2 Problemformulering 
Hvordan kan en virksomhed skabe sammenhæng mellem sin CSR-strategi og sourcing set ud fra et risk 

management-perspektiv? 

 

Underspørgsmål: 

1 Hvilken forståelse af CSR arbejder virksomheder ud fra, og hvilken værdiskabende effekt 

vurderer virksomheder at CSR har? 

2 Hvordan kan en attraktivitetsanalyse bidrage til styrkelse af casevirksomhedens håndtering af 

sourcing og globale leverandørrelationer? 

3 Hvilke faktorer medvirker til, at casevirksomheden kan efterleve CSR i det globale 

leverandørnetværk? 

 

2.3 Afgrænsning 
I dette afsnit præsenteres afgrænsninger som værende en del af de overvejelser, som går forud for 

opgaveskrivningen. 

Litteraturen skildrer forskellige bæredygtige definitioner, som overordnet har samme mål, men anskues 

fra forskellige indgangsvinkler. Jeg har derfor valgt, at opgavens bæredygtige tilgang tager 

udgangspunkt i CSR, ligeledes betegnet som virksomheders sociale ansvar. 

Opgavens fokus vil relatere til CSR ud fra den sociale dimension (figur 3) og vil belyse denne 

dimension i forhold til sourcing som værende opgavens supply chain driver. De øvrige supply chain 

drivers bruges ikke til opgavens analyse, men en kort gennemgang af disse og deres betydning i relation 

til bæredygtighed er vedlagt opgavens bilag H. 

 
Den indsamlede empiri til opgavens survey repræsenterer et udsnit af virksomheder fra en blandet 

branche og skal derfor ses som et øjebliksbillede af virkeligheden, som ikke kan gøres til en generel 

viden for én branche. Denne indsamling af data bruges til opgavens første delanalyse, hvor data er 

indhentet over en kortere tidsperiode, hvilket begrænser undersøgelsens omfang i forhold til en dybere 

indsigt i emnet. Spørgsmålene til opgavens survey er derfor afgrænset til at omhandle virksomheders 

arbejde og forståelse af CSR og belyser ikke sourcing og risk management. 

Anden del af analysen tager udgangspunkt i én casevirksomhed, hvorfor det ikke er muligt at foretage 

en egentlig statistisk baseret korrelation mellem denne virksomheds strategi og CSR. Derfor må 

opgavens analyse ses som en samlet undersøgelse, som belyser sammenhænge og bidrager med viden 

og en forståelse til opgavens problemformulering.  
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Den pågældende casevirksomhed har en stor leverandørbase, hvorfor det ikke er muligt at foretage en 

fuld leverandøranalyse i forhold til opgavens sourcing-analyse. Derfor foretages analysen på én 

repræsentativ leverandør til casevirksomheden, som der er givet oplysninger om. Disse 

leverandøroplysninger, som bruges i opgaven, stammer fra det ene interview med casevirksomheden, 

men grundet fortrolighed om virksomhedens leverandører er de indhentede oplysninger kun mulige at 

skitsere i et begrænset omfang. 

 

I forlængelse af de valgte teorier vil opgavens analyse slutteligt inddrage et bæredygtigt risk 

management-perspektiv, som vil analysere, hvordan casevirksomheden håndterer bæredygtige risici i 

deres leverandørnetværk. Opgaven afgrænser sig derfor fra en fuld risk management-analyse, men 

analyserer, hvordan casevirksomheden håndterer udfordringerne i praksis, og hvad de har gjort for at 

minimere risici. Da global sourcing kan forbindes med et signifikant niveau af risiciimplikationer, og 

CSR både betragtes som en måde at håndtere risici på såvel som at være forbundet med risici, anses det 

som væsentligt at inddrage denne betragtning i forhold til den pågældende casevirksomhed. 

 

2.4 Præsentation af opgavens casevirksomhed 
Til opgaven har 34 virksomheder besvaret et online survey, og disse besvarelser indgår som 

understøttende empiri til besvarelse af opgavens første underspørgsmål. En oversigt over de 

virksomheder, som har hjulpet med empiri, fremgår af bilag A. Spørgsmål og besvarelser, som relateres 

til den pågældende survey-undersøgelse, fremgår af bilag B. 

IKEA er opgavens casevirksomhed, og interviews i tilknytning til opgavens data er vedlagt bilag D, E 

og F. 

I forhold til belysningen af denne opgave er IKEA interessant ud fra følgende faktorer: 

o Mange års erfaring med at arbejde systematisk og proaktivt med CSR i globale supply chains. 

Virksomheden anses samtidig som ”best practice” i forhold til at implementere CSR ud fra en 

skandinavisk kontekst (Andersen & Skjøtt-Larsen, 2009) 

o Har en dominerende position i deres supply chain i forhold til leverandørsamarbejde 

o Specialiseret i produktion af lavprisprodukter og har en udpræget omkostningsstrategi 

o Karakteriseret som brand-owner og er dermed ekstra modtagelige over for negativ medieomtale 

(ibid.) 

o Salgsstrategien er baseret på at fremstille og sælge produkter billigst muligt, men samtidig 

ønsker virksomheden at være bæredygtig med en stærk CSR-positionering 

o Størsteparten af produktionen foregår i lavprislande 
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Efter flere medieskandaler af miljømæssig og social art valgte IKEA at blive mere proaktive i forhold til 

håndteringen med CSR. Det betyder, at casevirksomheden ofte nævnes som et positivt eksempel på 

virksomheder, som går foran som et godt eksempel for andre virksomhed i forhold til miljø og socialt 

ansvar (Roepstorff, 2010).  

IKEA lancerede i 2012 deres nye bæredygtighedsstrategi ”People & Planet Positive”, som er en central 

og integreret del af den måde, hvorpå IKEA driver virksomhed. Med afsæt i strategien bruges 

bæredygtighed som rettesnor for leverandørstyring, produktinnovation, drift af varehuse og som 

pejlemærke for investeringer. Strategien har tre primære fokuspunkter til at drive forandringen, som er 

at inspirere og muliggøre et mere bæredygtigt liv for millioner af forbrugere, stræbe efter ressource- og 

energiuafhængighed samt skabe et bedre liv for de mennesker og samfund, som påvirkes af 

virksomheden.1 

Med 328 varehuse i 28 lande og 27 indkøbskontorer i 23 lande er IKEA verdens største møbelfabrikant. 

Produktsortimentet omfatter ca. 9.500 varer, som hvert år fornyes med ca. 2.500 varer.2 IKEA ønsker at 

tilbyde kvalitet til overkommelige priser, hvilket udspringer af, at de har optimeret deres værdikæde og 

fokuserer på at opbygge langvarige relationer med færre leverandører, investere i højautomatiseret 

produktion og fremstille store volumener, som er med til at fastholde en lav produktpris.  

IKEA har ændret indkøbsstrategi, og hertil har virksomheden løbende reduceret dens leverandørbase 

trods en stigende salgsvolumen og havde ultimo 2015 et samarbejde med 978 leverandører.3 Med denne 

tilgang ønsker IKEA færre, men stærkere leverandørrelationer. Én af de store forskelle i forhold til 

denne nye tilgang er måden, hvorpå virksomheden agerer med sine leverandører. Dette vil blive 

analyseret i opgavens sourcing-analyse, hvor en karakteristik af samarbejdsrelationen til IKEA vil blive 

belyst ud fra en attraktivitetsanalyse. En nærmere beskrivelse af den pågældende leverandørrelation 

fremgår af bilag E og F. 

 

 

  

                                                           
1 Interview casevirksomhed (bilag D, spm. 6) 
2 IKEA Bæredygtighedsrapport 2015 og IKEA hjemmeside 

http://www.ikea.com/ms/da_DK/pdf/sustainability_report/sustainability_report_2015.pdf  

http://www.ikea.com/ms/da_DK/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html?ICID=DKFOO_OMIKEA_230315 
3 IKEA hjemmeside 

 http://www.ikea.com/ms/da_DK/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html?ICID=DKFOO_OMIKEA_230315 
 

http://www.ikea.com/ms/da_DK/pdf/sustainability_report/sustainability_report_2015.pdf
http://www.ikea.com/ms/da_DK/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html?ICID=DKFOO_OMIKEA_230315
http://www.ikea.com/ms/da_DK/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html?ICID=DKFOO_OMIKEA_230315
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Figur 1: The Research process onion (Saunders et al., 2012) 

3. Metode 

 

Dette afsnit gennemgår den metodiske tilgang, som anvendes til opgaven for at besvare 

problemformuleringen. Endvidere gennemgår afsnittet metodikken for, hvordan data er indsamlet og 

bearbejdet, og tydeliggør de overvejelser, der har været i forbindelse med opgavens til- og fravalg af 

metoder. Rammen for metodeafsnittet skitseres ud fra figuren ”The Research Process Onion”                 

(Saunders et al., 2012). Der findes forskellige udgaver af denne figur, hvor denne opgave tager 

udgangspunkt i figur 1.  

 

De metodiske overvejelser i relation til opgaven gennemgås ud fra de seks lag, som figuren består af, 

hvor de forskellige lag i figuren forklarer hver sin del af undersøgelsesprocessen og dermed den 

metodiske tilgang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Forskningsparadigme 
Med udgangspunkt i figurens yderste lag i figur 1 anskues de relevante forskningsparadigmer for 

opgaven (Saunders et al., 2012). De fire paradigmer har hver en grundantagelse om, hvordan viden om 

virkeligheden fremskaffes og guider til beslutningstagen og researchlayout (Nygård, 2012). Det eller de 

Indledning Metode
Metodisk 

delkonklusion
Teori og litteratur 

review

Teori og litteratur 
delkonklusion

Analyse Konklusion Perspektivering
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valgte paradigmer, som der gøres brug af, skal derfor ses i relation til den virkelighed, som ønskes 

belyst. 

 

Som ideologi har positivismen sit udspring i naturvidenskaben. Dette paradigme bygger på iagttagelse 

og logik og handler om, at der kun er én objektiv virkelighed, indtil ny viden tilføres området. 

Positivismen studerer derfor den sociale virkelighed og afdækker virkeligheden gennem akkumulering 

af data og der arbejdes med teori og årsagssammenhænge for at understøtte fortolkning af data               

(Nygård, 2012).  

 

Interpretivisme gør brug af en naturvidenskabelig tilgang til at undersøge og fortolke social viden fra 

omgivelserne. Til dette paradigme foregår interaktionen mellem mennesker, og tilgangen handler om 

tilegnelse af en dybere forståelse af handlinger. Virkeligheden er ifølge dette paradigme socialt 

konstrueret af og mellem mennesker i måden, hvorpå de forstår og udtrykker sig om verden          

(Nygård, 2012).  

Det interpretivistiske paradigme bruges i opgaven, idet der fortolkes på viden og data, som er indsamlet 

fra opgavens virksomheder i forlængelse af interviews og survey, hvorfor paradigmet er anvendeligt til 

fortolkning. 

 

Paradigmet realisme har først en egentlig værdi, når paradigmet relateres til det, som ønskes undersøgt. 

Paradigmet søger efter viden med en stor grad af gyldighed for at give mulighed for at sige noget om 

den virkelighed, som observeres. Paradigmet kan opdeles i to anskuelser som er objektiv realisme og 

kritisk realisme (Andersen, 2008). Til denne opgave vil dele af kritisk realisme indgå, og det betyder, at 

der tages hensyn til de fortolkninger, som opgavens respondenter har på baggrund af den viden og de 

omgivelser, som respondenterne relaterer til.  

 

Denne opgave gør brug af flere forskningsparadigmer for at belyse problemformuleringen. Ved at 

anskue opgaven ud fra flere paradigmer kan det pragmatiske paradigme benyttes for at opnå en bredere 

synsvinkel på opgaven, som dermed ikke fastlåses til en enkelt antagelse. Fordelen ved at anvende det 

pragmatiske paradigme er, at paradigmet ikke er afhængig af én bestemt videnskabsteori, men fokuserer 

i stedet på forskningsproblemet, som skal belyses ved hjælp af de analysemetoder, som giver den største 

indsigt i emnet (Saunders et al., 2012). 
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3.2 Forskningstilgang  
Næste lag i figuren ”The Research Process Onion” omhandler opgavens tilgang, hvorigennem der kan 

træffes videnskabelige beslutninger. I den videnskabelige tilgang skelnes mellem den deduktive tilgang 

og den induktive tilgang. De to tilgange kan anvendes som en kombination, men ses ofte adskilt af 

hinanden (Saunders et al., 2012).  

Ved den deduktive metode forstås en tilgang, hvor der udledes testbare hypoteser ud fra generelle love 

og teorier, som derefter søger at falsificere dem (Andersen, 2008). Den deduktive metode adskiller sig 

fra den induktive fremgangsmåde, hvor opfattelsen sker ved at sammenfatte observationer af enkelte 

hændelser eller fænomener for derved at nå frem til en generel viden på baggrund af logiske slutninger 

(Kvale, 2007). Abduktion fremgår ikke i den valgte udgave af ”The Research Process Onion” (2012), 

men kan benyttes i usikre situationer, hvor der er behov for at forstå eller forklare noget, indtil en bedre 

fortolkning er mulig (Kvale, 2007).  

Opgavens tilgang sker ud fra en deduktiv metode, da opgavens forskningstilgang tager udgangspunkt i 

allerede dokumenterede værktøjer og teorier, hvorfra der dannes en konklusion på baggrund af det 

tilgængelige datamateriale. 

 

3.3 Forskningsstrategi 
Ifølge Andersen (2008) er strategien bag undersøgelsesdesignet en betegnelse for måden, hvorpå det 

fænomen, som er genstand for undersøgelsen, udforskes. Dette udgør mere nøjagtigt den kombination af 

fremgangsmåder, som benyttes til indsamling, analyse og fortolkning af data.  

Denne opgave er et casestudie, som ifølge Yin (2003) karakteriseres som en empirisk undersøgelse, når 

følgende faktorer gør sig gældende: 

 
o belyser et samtidigt fænomen inden for det virkelige livs rammer, 

o hvor grænserne mellem fænomenet og den sammenhæng, hvori det indgår, ikke er indlysende, 

og 

o hvor der er mulighed for at anvende flere informationskilder til belysning af fænomenet 

 
Undersøgelsesdesignet for casestudiet kan deles op, alt afhængig af hvor mange enheder opgaven 

belyser (Andersen, 2008). Undersøgelsesdesignet for denne opgave kan med modifikation karakteriseres 

som et multiple casestudie, da opgavens analyse gør brug af flere virksomheder, men overvejende er 

opgavens analyse med fokus på én virksomhed, som er opgavens casevirksomhed.  

Ud fra en problemløsende/normativ tilgang vil undersøgelsesdesignet i forhold til opgavens konklusion 

bestå af en belysning af faktorer og forklaringer i forhold til den skrevne problemstilling.  
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3.4 Tidshorisont 
Denne opgave undersøger et bestemt fænomen på et givent tidspunkt, hvor opgavens dataindsamling 

sker ud fra interviews og et survey, som dækker en kortere tidsperiode. Opgaven følger derfor ikke en 

udvikling over tid, men analyserer alene på baggrund af allerede udarbejdet datamateriale samt egen 

indhentelse af datamateriale, og dermed kan opgaven karakteriseres som et cross-sectional studie 

(Saunders et al., 2012). 

 

3.5 Dataindsamling 
Det er muligt at anvende forskellige metoder til at indsamle data ud fra (Andersen, 2008), hvilket 

skitseres i det inderste lag af figur 1 (Saunders et al., 2012).  

Opgavens forskningsstrategi er et casestudie, og derfor kan der anvendes flere dataindsamlingsmetoder. 

Dette kan ligeledes karakteriseres som ”mixed methods” (Saunders et al., 2012). Denne opgave består af 

kvalitative data, som dels er indsamlet gennem interviews og et survey, hvor data fra sidstnævnte 

efterfølgende analyseres ved en kvantitativ proces, hvorfor ”mixed methods” kan vælges som 

forskningsstrategi. Det er muligt at inddrage en større kvantitativ tilgang til opgaven for at teste 

pålideligheden af de indhentede data, men idet opgavens forskningsstrategi er at skabe en forståelse for 

et fænomen, vil det overordnet være de kvalitative data, som benyttes til opgaven i forlængelse af en 

mindre kvantitativ supplering.  

Det næste element i dataindsamlingen vedrører undersøgerens medvirken ved indsamlingen af data og 

kan bestå af primærdata, som undersøgeren selv har indsamlet, og sekundærdata, som er indsamlet af 

andre end undersøgeren. 

 

3.5.1 Sekundær dataindsamling 
Sekundære kilder bidrager til belysningen af det empiriske felt og kan være med til at øge kvaliteten af 

data, som er indhentet som primærdata.  

De sekundære datakilder til opgaven udgør eksisterende litteratur i form af bøger, artikler og 

videnskabelige tidsskrifter, hvor CBS’ database med artikelsøgning i Business Source Complete, 

Science Direct og Emerald er anvendt for at sikre en akademisk indgangsvinkel til litteraturen. Der er 

specifikt søgt efter peer-reviewed artikler til belysning af emnet for herigennem at afdække en større del 

af litteraturen om bæredygtighed i relation til SCM. For at mindske antallet af artikler er søgefeltet 

efterfølgende blevet indsnævret til at omhandle artikler ud fra søgeordene sourcing og SRM. 

Til en start er den fundne litteratur og teori først skimmet igennem, og herefter er de mest citerede 

artikler blevet gennemlæst, hvor et udvalg af relevante artikler og teorier til den videre belysning af 

denne opgave til slut er fundet. Den fundne litteratur er endvidere sammenholdt med øvrig litteratur 
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relateret til undervisningsbrug fra fagene Strategic Supply Chain Management og Supplier 

Relationships. Offentligt tilgængelige rapporter om casevirksomhedens arbejde med bæredygtighed 

udgør endvidere empiri til den sekundære dataindsamling.  

 

3.5.2 Primær dataindsamling 

Primærdata til opgaven er indsamlet specifikt til brug for opgavens analyse og er med til at besvare 

problemformuleringen. Opgavens primærdata udgør samlet en mindre population, som der ikke kan 

generaliseres ud fra, men data bruges løbende i opgaven til at supplere sekundærdata og er indsamlet 

ved hjælp af et survey, som er sendt til en blandet mængde af større virksomheder med en aktiv CSR-

strategi (bilag A og B), spørgsmål til et konsulentfirma inden for CSR-området (bilag C) samt to 

semistrukturerede interviews med opgavens casevirksomhed (bilag D og E).  

Forinden indhentelse af primærdata fra opgavens virksomheder har jeg kommunikeret med stifteren af 

konsulentfirmaet GLOBAL CSR. Den tilbagesendte feedback til ét af spørgsmålene til dette 

konsulentfirma danner rammen for udarbejdelse af de øvrige spørgsmål, som stilles til opgavens 

virksomheder. Denne metodik er foretaget med henblik på at få en indgangsvinkel til CSR og 

efterfølgende have mulighed for at undersøge de opstillede svar nærmere i henhold til en større gruppe 

af virksomheder.  

Til besvarelsen af opgavens survey er dele af det danske marked undersøgt for at få kontakt med 

virksomheder, som arbejder aktivt med bæredygtighed. Dette giver et bredt søgeresultatet, da de fleste 

større virksomheder har en relation til CSR som en aktiv del af deres forretning. I kraft af at jeg har 

vægtet at opnå et bredt dataindsamlingsgrundlag til opgavens survey, har de mange resultater i denne 

henseende betydet, at jeg trods manglende respons eller afslag fra en stor del af de kontaktede 

virksomheder alligevel har fået mulighed for at indsamle et acceptabelt antal svar til opgavens analyse.  

Kontakten til virksomhederne er etableret telefonisk og via e-mail. De virksomheder, som har været 

interesseret i at besvare opgavens survey, har udleveret kontaktoplysninger til den eller de relevante 

nøglepersoner fra den enkelte virksomhed, som jeg herefter har sendt surveyet til. 

 

3.5.2.1 Survey 

Opgavens survey (bilag A og B) er udarbejdet ud fra besvarelsen fra konsulentfirmaet GLOBAL CSR 

og er sendt til 51 virksomheder, som var interesseret i at deltage, hvoraf 34 af virksomhederne har 

udfyldt besvarelsen. Surveyet er sendt til disse virksomheder for at stille spørgsmål til en blandet gruppe 

af virksomheder og dermed tydeliggøre en forståelse i et bredere perspektiv. Derfor har det i forhold til 

surveyet været vigtigt at finde en relativt stor andel af virksomheder, som arbejder med CSR i praksis, 



  HD SCM – Managing the Sustainable Supply Chain  

Side 12 af 85 
 

og som har haft lyst til at besvare spørgsmålene, for herigennem at få en repræsentativ andel 

besvarelser.  

For at øge besvarelsesprocenten i forhold til de kontaktede virksomheder er det vægtet, at 

virksomhederne har haft mulighed for at deltage anonymt i undersøgelsen. Endvidere har surveyet 

bestået af et begrænset antal spørgsmål, da der var en formodning om, at for mange spørgsmål kunne 

reducere svarprocenten. Det har været nødvendigt at sende surveyet så hurtigt som muligt til 

respondenterne, og derfor er survey-undersøgelsen påbegyndt før den egentlige afholdelse af interviews 

med casevirksomheden. Dermed har det ikke været muligt at udarbejde spørgsmål til surveyet i 

forlængelse af casevirksomhedens besvarelser.  

 

3.5.2.2 Interviews 

De afholdte interviews (bilag D og E) med opgavens casevirksomhed er foregået telefonisk, og begge 

interviews er udarbejdet som semistrukturerede kvalitative interviews med en åben interviewguide. 

Fordelen ved denne teknik er, at respondenten og intervieweren har mulighed for åben dialog, som ikke 

på forhånd er underlagt at følge en given rækkefølge (Kvale, 2007).  

 

Den udarbejdede interviewguide indeholder et antal emner med relaterede underspørgsmål i forhold til 

opgavens problemformulering. Spørgsmålene er formuleret i forlængelse af besvarelsen fra GLOBAL 

CSR, men har samtidig et fokus på sourcing og SRM, som er helt centralt i forhold til den pågældende 

casevirksomhed. Spørgsmålene er bredt formuleret for ikke at mindske interviewpersonens mulighed for 

at svare og for samtidig at give mulighed for øvrig relevant drøftelse. Efter aftale med 

casevirksomheden er disse spørgsmål forud for begge interviews sendt til gennemlæsning hos 

respondenten sammen med en præsentation af opgavens ønskede belysning. 

 

Til hvert interview med respondenten fra casevirksomheden er der forinden med samtykke givet 

tilladelse til at optage samtalerne for at sikre datagenkendelighed. Herefter er interviewsene 

transskriberet fra lydoptagelse til skriftlig form, hvortil data er gengivet til mere formel skriftsproglig 

stil for at lette forståelsen for læseren. Indholdet fra interviewsene er derfor ikke en komplet 

transskription af det fulde talesprog fra samtalerne. Data om den repræsentative leverandørrelation til 

casevirksomheden er opstillet skematisk, og er derfor ikke transskriberet som et interview (bilag F). 

 

Af tabel 1 fremgår den samlede besvarelsesprocent i forhold til opgavens indhentelse af primærdata.  
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Tabel 1: Besvarelsesprocent for indhentet primærdata 

Egen tilvirkning 

Indhentning af primærdata Antal Andel i %        Øvrigt 

Antal virksomheder, som har fået tilsendt 

survey  

51 100 % Det fulde segment 

Antal returnerede survey-besvarelser  34 67 % Ift. antal tilsendte surveys 

Respondenter som har ønsket kopi af 

survey og resultater  

19 56 % Ift. returnerede survey- 

besvarelser 

Interview med casevirksomhed 2 - Telefonisk korrespondance 

Korrespondance med konsulentfirmaet 

GLOBAL CSR 

1 - Telefonisk og skriftlig  

korrespondance 

 

3.5.3 Validitet af primærdata 
Survey: Inden surveyet blev sendt til virksomhederne, blev spørgsmålene gennemlæst af to uafhængige 

Supply Chain Managers for at sikre den rette forståelse af spørgsmålene. Vurderingen fra de to 

fagpersoner betød, at spørgsmålene blev gjort kortere og mere simple, og til hvert spørgsmål fik 

respondenterne mulighed for at se en kort hjælpetekst for at sikre respondenternes forståelse og dermed 

sandsynligheden for en mere præcis besvarelsesprocent. 

Surveyets første spørgsmål omhandler den enkelte respondents anciennitet og stillingsbetegnelse, som 

er en del af undersøgelsen for at sikre validitet i forhold til de medvirkende respondenter. Ancienniteten 

for respondenterne udgør et gennemsnit på 6,9 år, og 2/3 af besvarelserne er udfyldt af medarbejdere på 

et strategisk/taktisk niveau i virksomhederne, hvilket er med til at øge validiteten af undersøgelsen. 

Svagheden ved opgavens survey er, at vurderingerne fra de enkelte respondenter kan være udtryk for 

personlige holdninger eller udgøre en tilfældig vægtning i forhold til svarmulighederne. Validiteten af 

besvarelserne kan øges ved at kommunikere med de respondenter, som har medvirket, ved at få en 

uddybning af respondentens vægtning i forhold til spørgsmålene. Da besvarelserne fra surveyet 

anvendes til besvarelsen af opgavens første underspørgsmål, vurderes svarene som valide i forhold til 

den sammenhæng, hvor disse benyttes.  

 

Konsulentfirmaet GLOBAL CSR: Respondenten fra konsulentfirmaet GLOBAL CSR har en 

principbaseret tilgang til CSR, som er udtrykt ved FN Global Compact. De ti principper for 

virksomhedens samfundsansvar i forhold til social, miljømæssig eller økonomisk bæredygtighed 

omfatter menneskerettigheder, herunder kerne-arbejdstagerettigheder, miljøprincipper og anti-

korruption.4  

Respondenten har i forlængelse af de stillede spørgsmål rettet til GLOBAL CSR gjort opmærksom på 

en mulig afvigelse i forhold til hans og undertegnedes definering af CSR. Jeg vurderer dog, at selvom de 

                                                           
4 Retningslinjer for CSR (Bilag G) 
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stillede spørgsmål til respondenten har en generaliserende karakter, så kan respondentens betragtninger 

bruges som en indgangsvinkel til opgavens belysning. Da respondenten ikke har haft mulighed for at 

tydeliggøre besvarelsen eller svare på yderligere spørgsmål, udgør respondentens svar en mindre 

vægtning i opgavens analyse.  

 

Interviews med casevirksomheden: Resultatet af de gennemførte interviews med casevirksomheden 

vurderes som valide for den fastsatte problemformulering, men besvarelserne kan for så vidt ikke 

generaliseres til andre tilsvarende virksomheder. I kraft af respondentens rolle bærer svar og 

beskrivelser til en vis grad præg af respondentens funktion i virksomheden ved at have en overordnet 

tilgang til spørgsmålene. Respondenten har en funktion som CSR-manager i casevirksomheden og 

oplyser, at han ikke har det fulde kendskab til risikostyring i virksomhedens leverandørnetværk. Da det 

ikke har været muligt at få kontakt til en fagperson fra casevirksomheden inden for dette felt, er 

spørgsmålene i stedet sendt til den deltagende respondent, som forinden interviewet har undersøgt 

spørgsmålene nærmere og dermed været med til at besvare disse. Dette er med til at højne validiteten og 

kan samtidig forklare en del af den manglende kritiske tilgang, som besvarelsen bærer præg af. 

Da casevirksomheden ikke udleverer oplysninger om sine leverandører, begrænser det datamaterialet til 

opgavens sourcing og risk management-analyse. Data, som indgår i disse afsnit, er formidlet af 

respondenten, men øvrige relevante oplysninger om casevirksomhedens leverandørrelationer har ikke 

været mulige at indhente. Derfor er opgavens sourcing og SRM-analyse udelukkende baseret på 

respondentens betragtninger og oplysninger, og datagrundlaget har derfor ikke den ønskede dybde, som 

er interessant til opgavens belysning. 

 

Casestudie: Validiteten ved kun at anvende et enkelt casestudie til den egentlige analyse er, at resultatet 

ikke synliggør, hvor udbredt et synspunkt eller et fænomen kan være, men nærmere afdækker, hvilket 

indhold, argumenter og forklaringer der kan være forbundet med udviklingen af de konkrete forslag 

(Nygård, 2012). Når der til opgaven er valgt at belyse ét casestudie i dybden, hænger det sammen med 

vanskeligheden ved at fremskaffe supplerende oplysninger om virksomheders arbejde med CSR. 

Endvidere er den valgte casevirksomhed en stor markedsleder med en stærk CSR-positionering, hvorfor 

det under de foreliggende omstændigheder anses at være anvendeligt med en belysning af denne 

virksomhed som belyses i forlængelse af opgavens survey-undersøgelse. Der er i midlertidig blandede 

holdninger om validiteten ved at anvende ét casestudie, men dog eksempler på, at det er muligt med en 

dertilhørende høj grad af validitet (Kvale, 2007). 
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3.6 Afgrænsning af dataindhentelse 

Opgaven har mange indgangsvinkler, som findes relevante at belyse. Som beskrevet under opgavens 

afgrænsning, afsnit 2.3, knytter bæredygtighed sig til seks supply chain drivers, hvor opgavens fokus er 

på sourcing som den bærende driver for denne opgave. Opgaven afgrænser sig fra de øvrige supply 

chain drivers, da en belysning af disse har betydning for mængden af data, som skal indhentes i forhold 

til opgavens omfang. Det har som beskrevet ikke været muligt at indsamle data direkte fra 

casevirksomhedens leverandører, hvilket begrænser datamængden til opgavens sourcing og risk 

management-analyse. Det betyder derfor, at de data som anvendes, og som belyser en repræsentativ 

leverandør, er oplyst af casevirksomhedens respondent. Til de analyseområder, hvor der ikke er givet 

tilstrækkeligt med oplysninger fra casevirksomheden, vurderes casevirksomhedens leverandørmarked 

som en helhed.  

Opgaven fokuserer på den sociale del af CSR og begrænser sig fra en økonomisk og miljømæssig 

analyse af CSR. Dog er en del af besvarelsen fra konsulentfirmaet GLOBAL CSR inddraget, som er af 

økonomisk karakter. Besvarelsen er brugt som en hypotese for at udarbejde surveyets spørgsmål og 

bruges til opgavens første analyse. Endvidere er besvarelsen anvendt til at udarbejde spørgsmål til 

belysning af casevirksomhedens strategi og arbejde med CSR. 

 

3.7 Metodisk delkonklusion 

 

En kort opsummering af opgavens metodiske afsnit skitseres i tabel 2. Den venstre kolonne viser de 

metodiske overvejelser, som er beskrevet i opgavens metodeafsnit, og den højre kolonne viser de fundne 

tilgange, som denne opgave gør brug af i forhold til valg af metode. 

Tabel 2: Opsummering af metode 

Egen tilvirkning 

Metodiske overvejelser Metodisk tilgang 

Forskningsparadigme Det pragmatiske paradigme 

Forskningstilgang 
Den deduktive tilgang med udgangspunkt i specifikke teorier for at belyse 

problemstillingen 

Forskningsstrategi Multiple casestudie med en overvejende belysning af én casevirksomhed  

Undersøgelsesdesign Den problemløsende/normative tilgang 

Tidshorisont Cross-sectional studie over en kort tidsperiode 

Dataindsamling 
Mixed methods i form af kvalitative og kvantitative data, som er 

indsamlet ud fra interviews og et elektronisk survey 

Indledning Metode
Metodisk 

delkonklusion
Teori og litteratur 

review

Teori og litteratur 
delkonklusion

Analyse Konklusion Perspektivering
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4. Teori og litteraturreview 

 

Dette afsnit skitserer den fundne teori og litteratur til at belyse opgavens emne om Supply Chain 

Management (SCM) i relation til sourcing og Sustainability Risk Management (SRM). Afsnittet vil først 

tage udgangspunkt i en litterær belysning af de centrale bæredygtige begreber, som litteraturen 

diskuterer, samt hvordan disse begreber belyses i litteraturen. Denne skitsering er sammen med 

opgavens primærdata med til at belyse, hvordan arbejdet med bæredygtighed knytter sig til sourcing ud 

fra et risk management-perspektiv. 

 

For at kæde opgavens teori og problemformulering sammen vil opgaven foretage en strategisk analyse 

af casevirksomheden for at skabe et overblik over virksomhedens interne og eksterne forhold og hertil 

synliggøre mulige risici. Med et fokus på sourcing vil én af casevirksomhedens leverandørrelationer 

blive belyst ved hjælp af Krajlics porteføljemodel (Kraljic, 1983), som føres videre til Bensaous (1999) 

porteføljemodel til ledelse af leverandørsamarbejde. Her er det muligt at kategorisere 

samarbejdsstrategier for casevirksomheden og dens leverandører, som samlet vil indgå i en 

attraktivitetsanalyse. Endeligt kædes risiciene fra den strategiske analyse sammen med de øvrige 

analyser og sammenfattes i Giannakis bæredygtige risk management-model (Giannakis, 2016), som 

belyser, hvordan casevirksomheden håndterer arbejdet med bæredygtighed i relation til deres globale 

leverandører. 

 

Overordnet er litteraturen om bæredygtighed repræsenteret af en kvalitativ researchtilgang med en 

overvægt af casestudier (Seuring & Müller, 2008). Det fremgår af litteraturen, at bæredygtig SCM 

typisk anskues ud fra én enkelt virksomhed frem for en branche og et samlet supply chain-perspektiv, 

selvom det er undersøgt, at et bæredygtigt samarbejde har en positiv effekt på den fulde supply chain 

(Pruzan-Jørgensen, 2008). 

En gennemgang af litteraturen viser, at et flertal af de artikler, som omhandler forholdet mellem SCM 

og bæredygtighed, har fokus på den miljømæssige dimension, mens kun en begrænset andel tager den 

sociale dimension i betragtning (Seuring & Müller, 2008), og der er begrænset forskning eller bevis for, 

hvordan de to dimensioner samlet integreres og strømlines med SCM (Ashby et al., 2012). Nyere 

research inden for feltet har dog prøvet at udfylde den litteraturmæssige mangel ved eksplicit at fokusere 

på de sociale aspekter af bæredygtighed (Ehrgott et al., 2011; Klassen & Vereecke, 2012).  

Indledning Metode
Metodisk 

delkonklusion
Teori og litteratur 

review

Teori og litteratur 
delkonklusion

Analyse Konklusion Perspektivering



  HD SCM – Managing the Sustainable Supply Chain  

Side 17 af 85 
 

I forhold til egen litteratursøgning kan det i tabel 3 summeres, hvordan de bæredygtige begreber er 

diskuteret, og hvordan disse fordeler sig i litteraturen i relation til SCM, SRM samt sourcing.  

Ud fra opgavens fokus tydeliggøres, at der samlet ses en mindre belysning af artikler, som både 

fokuserer på bæredygtig risk management og sourcing trods vigtigheden af disse i forhold til styring og 

ledelse af en virksomheds supply chain. 

 

Tabel 3: Artikelsøgning 

Egen tilvirkning 

Bæredygtig 

indgangsvinkel 

Artikler relateret 

til Supply Chain 

Management 

Artikler relateret til 

Sustainability Risk 

Management 

Artikler relateret til 

Sustainability Risk 

Management og sourcing 

Carbon Footprint  141 stk. 13 stk. 11 stk. 

Corporate Social 

Responsibility  

607 stk. 170 stk. 22 stk. 

Environmental 

Sustainability 

902 stk. 481 8 stk. 

Green SCM 591 stk. 16 stk. 9 stk. 

Product Stewardship 92 stk. 74 stk. 11 stk. 

Reverse Logistic 94 stk. 191 stk. 24 stk. 

Social Sustainability 792 stk. 1.130 stk. 14 stk. 

Triple Bottom Line 92 stk. 71 stk. 26 stk. 

 

Ud fra en bæredygtig indgangsvinkel kan hver af de otte bæredygtige begreber fra tabel 3 anskues ud 

fra, hvordan de relaterer sig til en virksomheds aktiviteter. Skjøtt-Larsen et al. (2009) har hertil 

undersøgt, hvordan bæredygtighed kan integreres i forhold til en supply chain-tilgang sammen med en 

dertilhørende litterær belysning af, hvordan de bæredygtige tilgange drøftes, deres omfang og 

strategiske vigtighed i forhold til aktiviteterne i en supply chain (figur 2). 

 

Figur 2: Extent to which current activities in supply chain research address the sustainable agenda (Skjøtt-Larsen et al., 2009) 
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      Ufuldstændig eller begrænset belysning  

      Delvis eller begrænset belysning 

      Omfattende litterær belysning 

 

Det ses af figur 2, at Green SCM har en stor litterær belysning og sammenkædning i forhold til 

virksomhedens supply chain-aktiviteter. Her antages et holistisk perspektiv på den samlede 

miljømæssige påvirkning af ressourcer i forhold til virksomhedens supply chain i forhold til reverse 

logistic. Triple Bottom Line og CSR rangerer derimod lavere belyst i litteraturen ud fra et bæredygtigt 

design, herunder udformning af strategi, hvor begge definitioner i mindre grad sammenkædes med 

virksomhedens SCM-aktiviteter.    

Skjøtt-Larsen et al. (2009) udleder af litteraturen, at de forskellige bæredygtige definitioner belyses i 

forskelligt omfang i forhold til en virksomheds supply chain-aktiviteter, og der påpeges samtidig en 

mangel på belysning af de udfordringer, der er mellem bæredygtighed og SCM.  

Den manglende konsensus vedrørende bæredygtige definitioner, påvirkninger samt forståelse for den 

strategiske vigtighed i forhold til de enkelte bæredygtighedsmekanismer ses derfor at mangle i SCM-

litteraturen (ibid.). Dette understøttes af Giannakis (2016), som påpeger en mangel i forholdet mellem 

litteratur omhandlende, hvordan bæredygtige supply chain-strategier bedst designes for at imødekomme 

udfordringer og sikre konkurrencedygtige fordele (ibid.), herunder et særligt fokus på sammenhængen 

mellem bæredygtighed og risk management (Anderson & Anderson, 2009; Giannakis, 2016). 

 

4.1 Bæredygtig Supply Chain Management  
Supply Chain Management (SCM) handler om at styre vare- og materialestrømme fra råvareleverandør 

til slutbruger og er essentielt for en solid forretningsstrategi i en tid præget af omskiftelige markeder og 

usikkerhed (Bozarth, 2013).   

De fleste virksomheder er en del af mindst én supply chain (Samaranayake, 2005), hvorfor 

virksomhedens supply chain består af mange led, som forbinder virksomheden med andre supply chains 

ud fra økonomiske, fysiske og informative strømme (Bozarth, 2013). SCM er dermed et bindeled internt 

i virksomheden og i hele forsyningskæden (Ackoff, 1997). I denne kontekst er det nødvendigt, at 

virksomheden fokuserer på tiltag udover deres egen supply chain performance og ligeledes retter fokus 

på sociale, økonomiske og miljømæssige tiltag i relation til bæredygtighed (Govindan et al., 2014). 

Bæredygtighed kaldes ligeledes Sustainability, Reverse Supply Chains, Green Supply Chain 

Management, Corporate Social Responsibility, Triple Bottom line, Product Stewardship                       

(Carter & Easton, 2011) og socialt ansvar (Roepstorff, 2010), hvorfor begrebet kan anskues som en 

flerdimensionel definition, som beskrives forskelligt i litteraturen (Ashby et al., 2012).  
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Overordnet belyser litteraturen om bæredygtighed, at virksomheder skal udvise ansvarlighed i forhold 

til det omgivende samfund og drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og 

maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi. Bæredygtighed kan derfor betragtes som 

den påvirkning, nuværende beslutninger har på fremtidige aspekter i forhold til miljø, samfund og 

business viability (Krysiak, 2009).  

Litteraturen tydeliggør, at bæredygtighed er et begreb med forskellige indgangsvinkler og 

problemstillinger. Hvilke områder en virksomhed vælger at fokusere på, og i hvor høj grad der afsættes 

ressourcer til indsatsen, afhænger af virksomhedens situation, herunder de drivkræfter og barrierer, som 

virksomheden har for at arbejde med bæredygtighed (Andersen & Skjøtt-Larsen, 2009).  

 

4.2 CSR ud fra et Supply Chain Management-perspektiv  

Én af de mest citerede definitioner af Corporate Social Responsibility (CSR) er fra Brundtland-

kommissionen (World Commission on Environment and Development, 1987):5  

 

“Udvikling, der opfylder nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at 

opfylde deres behov i fare”.  

 

Definitionen er tiltænkt en større kontekst end blot den fokale virksomhed, men den påpeger, at CSR 

refererer til en kontinuerlig tilfredsstillelse af menneskelige behov ved at sammentænke miljøhensyn og 

sociale hensyn.  

Der er ikke en entydig definition af CSR, og ifølge litteraturen synonymiseres begrebet som 

gennemsigtighed, konkurrenceevne, samfundsansvar og den tredelte bundlinje. Netop Triple Bottom 

Line opfattes som en del af CSR-tilgangen (Elkington, 1998), selvom CSR yderligere inddrager 

interessenter og en frivillig dimension (Halldórsson et al., 2009). En mere specifik definering af 

begrebet synes vanskelig at udarbejde (Cramer et al., 2004), men selvom CSR i litteraturen synes at 

være inkonsistent defineret med forskellige tilgange, så tager definitionerne ofte udgangspunkt i de 

sociale, økonomiske, miljømæssige og etiske emner som værende de fundamentale dimensioner for 

CSR (Carroll, 1991; Carter & Rogers, 2008; Halldórsson et al., 2009). 

Overordnet er CSR en betegnelse for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige 

hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med interessenterne. Virksomheder viser 

samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med deres interessenter 

                                                           
5 Oxford: Oxford University Press, 1987, p. 43 
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Figur 3: De fem dimensioner af CSR (Slack & Lewis, 2010) 

Egen tilvirkning 

at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt 

anerkendte principper for samfundsansvar. CSR kan derfor belyse virksomhedens evne til imødegåelse 

af krav og forventninger fra dennes væsentligste interessenter (Haisler & Holbech, 2008). Interessenter 

kan i denne kontekst kategoriseres som medarbejdere, samfund, medier, myndigheder, investorer m.fl., 

hvor virksomheden ikke blot skal agere lovligt, men ligeledes legitimt.  

 

Opgaven tager afsæt i den sociale dimension fra Slack & Lewis (2010), som er illustreret i figur 3. 

Denne figur viser de forskellige dimensioner af CSR, som alle relaterer til ledelsesmæssige supply 

chain-beslutninger. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

   

 

 

I forlængelse af figur 3 nævnes etisk forsvarlighed i litteraturen som et vigtigt parameter i forhold til de 

mange eksempler, hvor virksomheder lovmæssigt har handlet korrekt, men alligevel har opført sig 

illegitimt i forhold til omverdenens forventninger. Netop derfor nævnes interessenternes krav som en 

væsentlig drivkraft bag det stigende fokus på CSR, hvor en transparent CSR-indsats kræves i forhold til 

CSR-tankegangen (Salam, 2009) 

 

CSR har udviklet sig i takt med virksomhedernes globale udvikling og berører den fulde supply chain, 

hvilket betyder, at virksomheder ikke kun skal fokusere på at agere socialt korrekt, men ligeledes 

forventes at være ansvarlige for deres samarbejdspartnere og leverandører (Andersen & Skjøtt-Larsen, 
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2009). Derfor har mange virksomheder implementeret retningslinjer og procedurer, de såkaldte                  

”Codes of Conduct”, som sikrer et regelsæt for, hvordan deres samarbejdspartnere må leve op til sociale 

og miljømæssige standarder.   

 

Til sammenligning argumenterer Porter (2003) for, at virksomheder bør have en strategisk tilgang til 

CSR som værende, at samfundet og virksomhederne er gensidigt afhængige af hinanden, og at CSR er 

en symbiose mellem de to parter (Porter, 2003; Porter & Kramer, 2006). Virksomhederne bør derfor 

vælge de CSR‐aktiviteter, som er knyttet til virksomhedens kerneforretning for at opnå et større udbytte 

for det pågældende indsatsområde og for egen forretning (Porter, 2003).  

Overordnet fremhæves CSR i litteraturen ud fra den nødvendige opmærksomhed på virksomheders 

ansvar mod social og miljømæssig praksis fremfor blot et fokus på juridiske og økonomiske faktorer, 

idet virksomheder påvirker omgivelser og miljø, uanset om det er ud fra produkter eller ledelsesstil, 

hvorfor et øget krav om at efterleve en CSR-baseret performance er stigende (Kumar, 2015).  

Trods krav om bæredygtige supply chains diskuteres barrierer såvel som incitamenter i litteraturen i 

forbindelse med en virksomheds arbejde med CSR i forhold til virksomhedens supply chain.  

 

I tabel 4 er de væsentligste fundne faktorer fra litteraturen skitseret i forbindelse med drivkræfter og 

barrierer for CSR. De fundne faktorer indgår i dette afsnit, da faktorerne diskuteres i opgavens første 

delanalyse i relation til de data, som er formidlet fra opgavens survey-virksomheder. 

 

Tabel 4: Litterær skitsering af CSR-drivkræfter 

Egen tilvirkning 

Litteratur omhandlende de vigtigste drivkræfter for at arbejde med CSR 

Etisk/moralsk commitment Carter & Jennings, 2002; Nijhof et al., 2008; Salam, 2009 

Krav fra topledelsen Carter & Jennings, 2004  

Krav fra investorer   Spekman & Davis, 2004; Salam, 2009 

Krav fra kunder Carter & Jennings, 2004; Nijhof et al., 2008 

Markedsmæssig positionering Seuring & Müller, 2008 

Organisatorisk performance Carter & Jennings, 2004; Seuring & Müller, 2008 

Risk management Nijhof et al., 2008; Jo & Na, 2012 

Samfundsmæssig positionering Salam, 2009 

 

Kundernes øgede opmærksomhed omkring CSR i henhold til produkters sociale og miljømæssige 

konsekvenser kan have en stor indflydelse på implementeringen af en virksomheds CSR-strategi. Det 

forventes, at virksomheder efterlever samfundets love og regulativer, herunder regler om sikkerhed, 

diversitet og lovgivning om sociale forhold. Ved at virksomheden implementerer og arbejder aktivt med 
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sin CSR-strategi, kan dette ligeledes resultere i konkurrencemæssige fordele for virksomheden. Et af de 

stærke motiver for at arbejde med og efterleve CSR nævnes i litteraturen som muligheden for 

imødegåelse af supply chain-risici i virksomhedens supply chain (Nijhof et al., 2008).  

 

Barrierer for at arbejde med CSR belyses i litteraturen som relationer til virksomhedens leverandører, 

som belyses som en udfordring (Carter & Jennings, 2002). Virksomheder med mange globale 

leverandører kan anskue det som en uoverskuelig og tidskrævende opgave at skulle monitorere og 

auditere de mange relationer. Dette kan endvidere relateres til manglende træning og informationsdeling 

til virksomhedens leverandører, som ligeledes vanskeliggør relationen (Carter & Jennings, 2004; Adams 

& Ghaly, 2007).    

 

Tabel 5: Litterær skitsering af CSR-barrierer 

Egen tilvirkning 

Litteratur omhandlende de vigtigste barrierer for at arbejde med CSR 

For mange leverandører  Carter & Jennings, 2002 

Højere omkostninger Seuring & Müller, 2008  

Leverandørerne ej klar til CSR            Carter & Jennings, 2004; Adams & Ghaly, 2007 

Manglende forhandlingsmagt Adams & Ghaly, 2007; Nijhof et al., 2008 

Mangel på humane ressourcer Presley et al., 2007; Walker & Preuss, 2008 

Mangel på ledelsesmæssigt engagement Carter & Jennings, 2002 

Mangel på økonomiske ressourcer           Seuring & Müller, 2008 

Større krav til koordinering Seuring & Müller, 2008 

 

4.3 Strategi  

En virksomhed kan overveje forskellige typer af bæredygtige strategier, men vigtigheden består i at 

sammenkæde den bæredygtige strategi med den overordnede virksomhedsstrategi, således at både 

sociale, miljømæssige og økonomiske forhold tilgodeses (Slack & Lewis, 2010). Strategisk 

bæredygtighed betyder, at virksomheden ændrer sit strategiske fokus til at tage udgangspunkt i, hvordan 

denne kan forbedre virksomhedens konkurrenceevne ved at skabe værdi for samfundet. Dette refereres 

til som niveauet af tilpasning mellem markedets krav og virksomhedens kapacitet for at udarbejde den 

rette strategi for virksomheden, hvilket kræver ”alignment” over tid (ibid.). En sammenkobling og 

balance mellem markedets krav og virksomhedens kapaciteter anskues som en statisk tilgang til 

bæredygtighed, hvorimod en dynamisk tilgang til bæredygtighed sker, når virksomheden gør brug af en 

innovativ tilgang for at sikre ”alignment” mellem markedets krav og egne kapaciteter (ibid.). 

Der argumenteres i litteraturen for, at bæredygtige strategier ikke skal udvikles til at være bæredygtige 

stand alone-strategier eller strategier, som implementeres som en såkaldt add-on til SCM                   
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(Andersen & Skjøtt-Larsen, 2009). Vigtigheden af at strømline virksomhedens bæredygtige strategi med 

den overordnede strategi pointeres derfor som en vigtig faktor, som kræves indlejret i hele 

organisationen med fokus på både den interne og eksterne strategiindlejring (Carter & Rogers, 2008).  

 

Virksomhedens strategi må tage højde for den usikkerhed og de risici, som følger med de beslutninger 

og investeringer, som træffes, for at gøre den enkelte supply chain bæredygtig (Giannakis, 2016). Som 

et resultat heraf kræves fokus på risk management for at kunne identificere bæredygtige supply chain-

risici og disses påvirkning på virksomhedens supply chain (Anderson & Anderson, 2009; Giannakis, 

2016). Virksomhedens strategi må derfor relatere til virksomhedens risk management-tilgang og 

processer for at håndtere de udfordringer, som globale supply chains står over for (Pojasek, 2011) ved 

samtidig at øge virksomhedens konkurrenceevne og finansielle performance i forhold til en bæredygtig 

tilgang (Govindan et al., 2014). 

En nøglefunktion i forhold til strategien og udfærdigelsen heraf består af synliggørelse af mulige risici, 

idet en forståelse af disse risici kan hjælpe med den rette håndtering, såfremt de pågældende risici 

opstår. Både forebyggende og genopbyggende strategier kan bruges og være med til at minimere og 

kontrollere risici (Slack & Lewis, 2010). 

 

Porter (1985) argumenterer for sammenkoblingen mellem strategi, konkurrencedygtige fordele og 

bæredygtighed som en vigtig pointe for, at virksomheder kan sikre maksimum effekt og langsigtet 

profitabilitet. I senere litteratur har Porter (2003) drøftet vigtigheden af, at CSR bliver strategisk funderet 

i hele virksomhedens praksis med fokus på, hvad det egentlig er, at CSR kan tilføre virksomheden af 

konkurrencekraft. En bæredygtig strategi må derfor være bæredygtig i samme grad som virksomhedens 

konkurrenter, hvorfor Porter & Kramer (2006) nævner vigtigheden af, at en virksomhed har en 

bæredygtig strategi, som er svær at efterligne for på den måde at forbedre egen markedsposition og 

konkurrenceevne.  

Udgangspunktet for Porters (2003) forståelse af CSR er strategisk, og efter hans opfattelse bør CSR 

være tæt knyttet til virksomhedens forretning og defineret ud fra den enkelte virksomheds 

konkurrencemæssige kontekst. Mekanismerne, som Porter refererer til, er en del af Porters Five Forces, 

som vil blive gennemgået i opgavens afsnit 4.3.2. 

 

Skjøtt-Larsen et al. (2009) behandler i litteraturen tre tilgange for, hvordan SCM kan tilgå 

bæredygtighed i forbindelse med valg af strategi. De tre tilgange består af en ”integrated strategy”, en 

”alignment strategy” samt en ”replacement strategy”, som er skitseret i tabel 6. 
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Tabel 6: Bæredygtige tilgange (Skjøtt-Larsen et al., 2009) 

Egen tilvirkning 

Bæredygtig  

tilgang 

  Fordel      Hvordan 

En integreret strategi, hvor bæredygtighed er fuldt forenet med virksomhedens strategi 

Green SCM  

 

ISO14001  

 

Product 

Stewardship 

 

Reverse Logistics 

 

 

 

 

Øge værdiskabelsen til kunderne ved at 

integrere bæredygtighed i planlægning, 

design og operationelle beslutninger. 

Et stadigt større pres fra forbrugerne, 

som f.eks. kræver viden om varens 

fremstilling, transport og øvrige 

bæredygtige faktorer. En social vinkel 

på bæredygtighed bliver et stadigt 

stigende salgsparameter for den enkelte 

virksomhed og betragtes som en faktor 

for øget kundeværdi. 

Brugen af nuværende teori og praksis 

bør styrkes for at håndtere og sikre en 

fortsat bæredygtig dagsorden med 

fokus på de sociale virkninger. 

Bæredygtighed er i denne tilgang 

endnu en faktor, som tilføres den 

eksisterende strategi. 

 

Ved at integrere miljø og social 

performance-kriterier i de strategiske 

og operationelle beslutninger i 

virksomhedens supply chain kan en 

balance mellem omkostninger og den 

sociale påvirkning sikres.  

En sammenkædet strategi, hvor bæredygtighed er komplimentært til det traditionelle SCM-fokus 

på omkostninger og service 

CSR  

 

Triple Bottom 

Line  

 

 

Øge samarbejde og kompetence-

opbygning i hele forsyningskæden. Det 

er ikke nok at kræve og kontrollere, at 

virksomhedens leverandører overholder 

virksomhedens adfærdskodeks. 

Det er også nødvendigt at samarbejde 

med leverandørerne og hjælpe dem med 

at forbedre miljø og betingelser. 

En sammenkædet SCM-strategi 

fokuserer lige meget på profit, sociale 

og miljømæssige bekymringer, 

hvorfor alle dele skal tages med i 

overvejelserne, når en virksomhed 

træffer beslutninger om design eller 

drift af virksomhedens supply chain.  

 

En erstatningsstrategi, hvor det traditionelle SCM-koncept er erstattet af en alternativ tilgang til 

at håndtere de miljømæssige og sociale aspekter 

Carbon Footprint Virksomheders tilgang til at 

imødekomme kundernes efterspørgsel 

og overordnede værdiskabelse kan være 

på bekostning af miljø og ressourcer.  

Et paradigmeskifte med fokus på, 

hvor og hvordan produkterne 

fremstilles, distributionskanaler, 

leveringsform, leverandørudvælgelse 

og måling af carbon-forbrug for 

produkternes livscyklus frem for et 

rent omkostningsfokus, kan ændre 

paradigmet i relation til kundernes 

bevidsthed om at agere miljørigtigt.  

 

Opgavens strategiske belysning vil med fokus på tilgangen fra Skjøtt-Larsen et al. (2009) undersøge, 

hvordan virksomheder arbejder med CSR og strategi. Endvidere vil en intern og en ekstern strategisk 
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analyse med fokus på casevirksomheden undersøge dennes strategiske positionering i relation til de 

risici, som knytter sig til virksomheden. Den strategiske analyse udarbejdes ud fra nedenstående 

modeller.  

 

Ekstern analyse 
 

4.3.1 PESTEL-analyse  
Til opgavens eksterne analyse anvendes PESTEL-analysen for at analysere og identificere forhold i det 

eksterne miljø, som kan være af betydning for opgavens casevirksomhed. PESTEL-analysen er en 

udvidet version af PEST-analysen, som ud over de fire faktorer (politiske, samfundsøkonomiske, sociale 

og kulturelle og tekniske) ligeledes behandler eksterne miljø- og lovgivningsmæssige forhold, som ses 

af betydning i forhold til bæredygtighed. 

PESTEL-analysen kritiseres for ikke at være tilpas nutidig, og som en analyse, som ikke anskuer 

løsninger for at håndtere de forhold, som identificeres i analysen (Henry, 2011). PESTEL-analysen 

anvendes dog til denne opgave, idet analysen betragtes som et anvendeligt supplement til opgavens 

øvrige analyse med identifikation af risici i virksomhedens eksterne omverden. Analysen kan dermed 

tydeliggøre casevirksomhedens muligheder for at styrke dens konkurrencedygtige fordele.  

 

4.3.2 Porters Five Forces 
Porters Five Forces er en brancheanalysemodel, som anvendes til opgaven for at danne overblik over 

konkurrencesituationen for casevirksomhedens branche. Analysen er med til at beskrive industriens 

attraktivitet, herunder at afdække de trusler og muligheder, som virksomheden står over for (Porter, 

1997). 

Da casevirksomheden allerede har udviklet en nøje konkurrencestrategi, bruges brancheanalysen til at 

belyse, hvordan den nuværende konkurrencestrategi matcher det analyserede, samt hvordan forholdet 

mellem virksomhedens kunder, konkurrenter og leverandører forventes at udvikle sig over tid. På 

baggrund af denne brancheanalyse er det muligt at afdække, hvilke elementer der har størst påvirkning 

på casevirksomheden og herigennem formulere eller revurdere konkurrencestrategien.  

 

Porters Five Forces er kritiseret for at være en statisk model (Henry, 2011), men modellen anses som 

relevant til opgavens strategiske analyse, idet styrkeforholdet mellem casevirksomhedens kunder, 

konkurrenter, leverandører og substitutter bringes i fokus. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Porter_five_forces_analysis
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Figur 4: Porters generiske konkurrencestrategi 

4.3.3 Porters generiske konkurrencestrategier  
Valg af konkurrencestrategi har en betydning for virksomhedens succes og kan anskues ud fra Porters 

generiske konkurrencestrategi. Modellen bruges i opgaven til at tydeliggøre casevirksomhedens 

nuværende konkurrencestrategi og til at undersøge, hvordan denne understøtter strategien. 

Konkurrencestrategien kan opdeles på grundlag af to faktorer: 

 
o Om virksomheden vil satse på lave omkostninger eller vil satse på unikke produkter  

o Om virksomheden vil satse på det fulde marked eller vil satse på et bestemt markedssegment 

Denne kombination giver et udfald på konkurrencestrategier som værende overordnet omkostningsleder, 

differentiering og omkostningsfokus. For at opnå et bedre resultat end konkurrenterne i branchen 

opstiller Porter tre mulige konkurrencestrategier i bogen The Competitive Advantage fra 1985. På trods 

af at mange ting er ændret siden udarbejdelsen af Porters konkurrencestrategier, så medtages modellen i 

opgaven som en fortsættelse til Porters Five Forces og kan i forhold til opgavens belysning fortsat 

betragtes som anvendelig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern analyse 
 

4.3.4 Værdikædeanalyse  
Casevirksomhedens aktiviteter kan samles i en værdikæde, som viser, hvordan virksomheden performer 

i forhold til de enkelte aktiviteter, som skal ses i forlængelse af virksomhedens historie og strategi, 

herunder virksomhedens tilgang til at implementere strategien samt de underliggende økonomiske 

aktiviteter (Porter, 1985).  

 
Værdikæden bruges til at analysere den strøm af værdiskabende aktiviteter, som i et generelt indkøbs- 

og produktionsforløb forbinder råvareleverandøren med slutkunden. For virksomheden gælder det om at 
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forøge værdiskabelsen i så høj grad som muligt for at sikre dens eksistens på markedet. Da Porters 

værdikæde undersøger, hvilken værdi hvert led tilføjer virksomheden, kan værdikæden endvidere 

bruges som et værktøj til at synliggøre en bæredygtig værdiskabelse og belyse vigtigheden af CSR-

aktiviteter i forhold til virksomhedens værdikæde (Porter & Kramer, 2006). Udfordringen består i at 

integrere bæredygtighed i alle virksomhedens aktiviteter på tværs af værdikæden, hvorfor            

McPhee (2014) har udvidet Porters værdikæde ved at sætte fokus på eksterne påvirkninger i relation til 

virksomheden ved at sammenkoble nøglebegreberne ”samarbejde” og ”værdi”. Da disse begreber 

analyseres senere i opgaven, vil McPhees (2014) elementer ikke indgå i den strategiske analyse.  

 

Værdikæden består af ni værdiskabende aktiviteter, som kan opdeles i to områder som værende primære 

og sekundære aktiviteter. Tilsammen skal aktiviteterne være med til at skabe merværdi og fortjeneste for 

virksomheden. Modellen er med til at tydeliggøre casevirksomhedens værdiskabende aktiviteter, som er 

med til at drive den overordnede forretningsstrategi. Derfor består vigtigheden af, at virksomheden 

forstår, hvordan de forskellige aktiviteter i værdikæden påvirker hinanden idet samspillet mellem 

værdierne afgør, hvor konkurrencedygtig en virksomhed er 

Værdikædeanalysen benyttes til opgavens analyse til at supplere den indsamlede empiri ved at 

identificere casevirksomhedens værdiskabende aktiviteter i forlængelse af deres CSR-strategi og for at 

tydeliggøre mulige risici til den endelige SWOT-analyse. 

 

Sammenfatning af ekstern og intern analyse 
 

4.3.5 SWOT-analyse  
Efter en intern og ekstern strategi analyse, så sammenfattes de fundne oplysninger i en SWOT-analyse. I 

denne analyse skabes struktur over casevirksomhedens stærke og svage forhold, som endeligt kædes 

sammen med de eksterne muligheder og trusler. 

SWOT-analysen sætter fokus på både interne og eksterne forhold og belyser samtidig virksomhedens 

strategiske situation, og dermed tydeliggøres de faktorer, som casevirksomheden med fordel kan 

fokusere på. Endvidere kan denne analyse være med til at synliggøre, hvorvidt der findes muligheder i 

forhold til yderligere bæredygtighedstiltag samt en mulig identificering af risici i casevirksomhedens 

supply chain, da analysen kan udvides efter behov. Ud fra opgavens fokus vil det være sidstnævnte, som 

der fokuseres på. 
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Figur 5: Framework for supply chain drivers (Chopra & Meindl, 2013) 

4.4 Sourcing 
I figur 5 er de supply chain-drivers, som relaterer til virksomhedens performance og bæredygtighed 

skitseret, og disse udgør tre logistiske drivers og tre krydsfunktionelle drivers (Chopra & Meindl, 2013). 

Af de seks drivers er det sourcing, som anvendes til opgavens belysning. En kort gennemgang af de 

øvrige drivers og deres virke i forhold til bæredygtighed er vedlagt opgavens bilag H.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturen omkring køber- og leverandørforhold i relation til sourcing er omfattende og indeholder alle 

de processer, som kræves, når en virksomhed indkøber varer fra en leverandør. Leverandørstyring er i 

høj grad en nøgleproblemstilling i forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedsstrategier og er tæt 

forbundet med virksomhedens supply- og indkøbsstrategi. Relationen karakteriseres oftest som værende 

et strategisk partnerskab (Kraljic, 1983; Bensaou, 1999), hvor virksomheden må sikre, at leverandørerne 

lever op til fastsatte standarder for miljøpåvirkning, arbejdsmiljø og organisationsfrihed. 

 

Sourcing er et kritisk element i en virksomheds værdikæde og handler om design og styring af 

virksomhedens upstream-relationer. Det handler om at analysere muligheder, udvikle strategier, vælge 

leverandører og håndtere aktiviteter, der er forbundet med køb af varer og services. Sourcing-

beslutninger har derfor en signifikant betydning for virksomhedens performance og kan foruden 

leverandørfastholdelse sikre fordelagtige indkøbspriser trods øget markedskonkurrence, forbedre 

produkternes kvalitet og reducere leveringstid (Chopra & Meindl, 2013).  

Responsiveness Efficiency 
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Ud fra opgavens vinkel er global sourcing og leverandørstyring områder, som kræver ekstra 

opmærksomhed, da der er et højt niveau af usikkerhed og risici forbundet hermed. Risk management er 

derfor et nærliggende element til sourcing i forhold til de ødelæggende virkninger, som den enkelte 

virksomhed og dennes image kan påføres (Pojasek, 2011). Derfor må virksomheden i sourcingprocessen 

undersøge, hvorvidt en given leverandør er pålidelig, om virksomheden skal single eller dual source, 

make-/buy-beslutninger og øvrige sikkerhedsmæssige forhold.  

Ansvaret for at virksomheden sikrer ansvarlig leverandørstyring og etisk samarbejde med deres 

leverandører, har altid været et fokusområde, men i forlængelse af at sourcing er blevet mere globalt, har 

det bragt fokus på andre problemer (Slack & Lewis, 2010). Virksomhedens lokale leverandører kan til 

en vis grad måles, men med internationale leverandører, som befinder sig på markeder med andre 

traditioner og etiske standarder, bliver måling og gennemsigtighed mere komplekst, hvorfor mange 

virksomheder ser nødvendigheden af at opstille og tydeliggøre deres leverandørpolitikker og fokusere 

på vigtigheden heraf (ibid.). 

 
I forhold til global sourcing er det pris, kvalitet og tilgængelighed, som udpeges som de primære 

faktorer, som danner grundlag for globale sourcing-beslutninger (Handfield, 2011). Netop 

virksomheders søgen og efterspørgsel efter billige fremstillingsmetoder og indkøb af produkter betyder, 

at global sourcing for mange virksomheder er en aktiv del af at drive forretning trods større 

kompleksitet og risici (Olsen, 2008).  

 
Muligheden for validering af et bæredygtigt samarbejde med virksomhedens leverandører på tværs af 

virksomhedens supply chain beskrives i litteraturen som en udfordring grundet manglende 

gennemsigtighed og informationsdeling i det fulde leverandørnetværk og den globale supply chain 

(Chopra & Meindl, 2013). Risici forbundet hermed kan resultere i mangel på at imødekomme den rette 

efterspørgsel grundet forsinkelser og samtidig øge virksomhedens finansielle omkostninger, hvorfor det 

er vigtigt, at virksomheden har udviklet strategier, som kan reducere og forebygge risici (ibid.).   

Inkorporering af ledelsesmæssige risk management-værktøjer i praksis for at støtte op om sourcing i 

beslutningsprocessen syner i forhold til vigtigheden ikke fuldt belyst i litteraturen, og de udgør en 

relativt lille andel af litteraturen, selvom emnet er en relevant problemstilling for virksomheder og deres 

leverandører (Seuring & Müller, 2008; Højmose et al., 2013). 

 

Et bud på et klassisk framework til at støtte op om ovenstående beslutningsproces er udviklet af            

Kraljic (1983), som med fordel anvendes til at formulere sourcing og samarbejdsstrategier for hvilke 

leverandører, som er bedst positioneret i forhold til den enkelte virksomhed og dennes produkter. 
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4.4.1 Kraljics porteføljemodel 
Porteføljemodellen af Kraljic (1983) er en fire-trins produkttilgang, udviklet til at belyse virksomhedens 

indkøbsstrategi. Kraljic (1983) kategoriserer sourcing-strategier ud fra leverandørrisici samt værdien af 

virksomhedens totale forbrugs- og indkøbsmønster. Trods kritik af denne models begrænsninger 

(Swink, 2014) er Kraljics (1983) porteføljemodel anvendelig til opgavens analyse ved at kategorisere de 

pågældende produkter i forhold til markedets kompleksitet og indkøbets vigtighed med et samtidigt 

fokus på supply chain-risici (Kraljic, 1983).  

I det følgende afsnit vil de fire trin i Kraljics (1983) porteføljemodel blive gennemgået for at danne 

overblik over modellen, men i forhold til opgavens analyse er det kun trin 1, produktklassificering, som 

benyttes, og der afgrænses derfor fra en fuld porteføljeanalyse, da denne porteføljemodel ikke er en del 

af opgavens egentlige teoretiske ramme.  

 

Trin 1: 

Produktklassificering   

Profitpåvirkning og 

supply risk 

Trin 2: 

Markedsanalyse          

Virksomhedens 

og leverandørens 

forhandlingsstyrke 

Trin 3:  

Produktpositionering  

Risikoprofilering ud 

fra styrkeforhold  

Trin 4:  

Handlingsplaner  

 
Trin 1 i modellen klassificerer de produkter, der indkøbes ud fra to givne parametre, nemlig ”profit 

impact” og ”supply risk”. ”Profit impact” kan defineres som andelen af et samlet indkøbsbudget og 

indvirkning på produktkvaliteten. Supply risici kan vurderes i forhold til produkternes tilgængelighed, 

antal potentielle leverandører, efterspørgsel på markedet, make-buy muligheder og potentielle 

substituerende produkter. Kraljic (1983) navngiver de forskellige klassifikationer af produkter, efter 

hvilken kvadrant de hører til, som vist i figur 6. 

 
Figur 6: Kraljic (1983) 

Egen tilvirkning 

                     Høj 

 

   Lav                       Høj 

Leverandørmarkedets kompleksitet  

Leverage items 

Volumenvarer 

”Lav pris” 

 

Strategic items 

Strategiske varer 

”Tæt samarbejde” 

Non-critical items 

Ukritiske varer 

”Effektivisering” 

 

Bottleneck items 

Flaskehalsvarer 

”Kontrakter” 

Indkøbets   

vigtighed 
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Strategic items: Produkter til denne kategori har et højt bidrag til virksomhedens profit og en høj 

leverandørrisiko. Beslutningsprocessen angående denne kategori må derfor indeholde analytiske 

redskaber såsom dybdegående markeds-, risiko- og mikroøkonomiske analyser, da en stor grad af risici 

er forbundet med produktet, som samtidig har en stor vigtighed. Beslutninger træffes på det strategiske 

niveau med et langsigtet perspektiv, hvorfor det samtidig er vigtigt, at virksomheden har en tæt 

leverandørrelation. 

Bottleneck items: Produkter til denne klassificering anses for at have et lavt bidrag til virksomhedens 

profit og en høj leverandørrisiko, hvorfor det er væsentligt at sikre sig den nødvendige produktvolumen 

ved f.eks. langvarige leverandøraftaler, såvel som muligheden for at have andre produktløsninger og 

alternativer til sin(e) primærleverandør(er). Disse leverandøraftaler må forventes at foregå på det 

taktiske niveau. Ligesom ved ”strategic items” kan markedsanalyser være brugbare som 

beslutningsmodeller.  

Leverage items: Virksomheden kan her gøre brug af det faktum, at leverandørrisikoen er lav, mens 

produkternes vigtighed er stor og har indflydelse på den samlede profit. Derfor kan virksomheden tillade 

sig at vælge blandt de mulige leverandører og herigennem skabe en gunstig økonomisk fordel ved at 

udnytte virksomhedens købekraft over for leverandøren. 

 

Non-critical items: Produkterne bidrager til en lav profit og har en lav leverandørrisiko. Her benyttes 

simple markedsanalyser, beslutningspolitikker og lageroptimeringsmodeller. Disse produkter er tilpas 

tilgængelige og uvæsentlige for den samlede indtjening, hvorfor virksomheden kan foretage rene 

økonomiske optimeringer uden strategiske overvejelser ved at sikre, at de korrekte mængder indkøbes 

på de rigtige tidspunkter. Leverandørstrategien til disse produkter må fokusere på at optimere 

indkøbsprocessen med fokus på en effektiv ordrebehandling med lavest mulige transaktions-

omkostninger. Produkterne er enkle at erstatte og kræver ingen eller lav relation til leverandøren. 

Beslutninger foretages på det operative niveau, og er således kortsigtede.  

 

Trin 2 handler om at forstå det marked, hvor produktet købes igennem i forhold til virksomhedens og 

leverandørens forhandlingsstyrke. Kraljic (1983) præsenterer ti punkter, som kan bruges til denne 

evaluering. Punkterne beskrives ikke nærmere i denne opgave. 

 

Trin 3 positionerer de strategiske produkter i forhold til markedsforholdene, som analyseres i trin 2. Her 

skal virksomhedens såvel som leverandørmarkedets styrke placeres. Denne klassificering af de 
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strategiske produkter skal anskueliggøre situationen for de forskellige produktgrupper og hjælpe til at 

fastlægge passende strategier for indkøb af de enkelte produkter.  

 
Trin 4 udarbejder handlingsplaner for det strategiske arbejde. Handlingsplanerne kan indeholde forhold 

som indkøbsvolumen, prisforhold, kontrakt- og købsform, logistiske forhold og lagerstyring.  

 

I forlængelse af Kraljics (1983) porteføljemodel ses det relevant at udvide opgavens sourcing-analyse 

med en analyse af den pågældende leverandørs attraktivitet for casevirksomhedens kernekompetencer 

og værdiskabelse på lang sigt. Attraktivitetsanalysen vil derfor bestå af en værdi, tillid og magtanalyse, 

som vil blive analyseret i forhold til nedenstående teorier. 

4.4.2 Værdi i relationen 
Samarbejdsrelationer og synliggørelse af værdiskabelse er af stigende betydning for virksomheder. 

Virksomheden må beslutte, om den skal investere i nye leverandørforhold, opretholde og udvikle et 

eksisterende forhold, eller om relationen bør afvikles. Det er fundamentalt at forstå disse mekanismer i 

en business relation i forhold til den øvrige styring af virksomhedens supply chain. Værdiskabelse i 

relationer er derfor et vigtigt og grundlæggende element at forstå, da en del af værdiskabelsen ligger 

eksternt hos leverandøren (Ulaga, 2006).  

 
Ved hjælp af modellen ”The Relationship Value Driver” (Ulaga, 2003) analyseres, hvordan forskellige 

værdidrivers er med til at definere værdiskabelsen mellem casevirksomheden og den pågældende 

leverandør til casevirksomheden. Ulagas (2003) værdianalyse er baseret på otte value drivers, men da 

det ikke har været muligt at fremskaffe nærmere information om driverne ”direkte 

produktomkostninger” og ”procesomkostninger”, indgår de ikke i analysen. Til gengæld inddrages 

”CSR” som en ekstra værdiskabende driver, som er aktuel for opgavens analyse. 

Ulagas (2003) model viser et øjebliksbillede af casevirksomhedens forventninger over for leverandøren 

på et givent tidspunkt, hvilket gør modellen til et overskueligt framework, men ligeledes et framework 

med svagheder. For at supplere og styrke frameworkets karakter kan der i praksis suppleres med ERV-

beregninger for at måle værdien af relationen, herunder risici og afkast af investeringen (ibid.). 

 

4.4.3 Tillid i relationen 
Tillid i samarbejdsrelationer kan defineres som: ”A willingness to rely on an exchange partner in whom 

one has confidence” (Moorman et al., 1993). Tillid er en vigtig nøglefunktion for relationen mellem 

leverandøren og kunden og er en styrende faktor for relationen og dennes varighed (Seppänen et al., 

2007). I opgavens kontekst kan dette anskues ud fra casevirksomhedens tillid over for leverandøren, ved 

at leverandøren ønsker at sikre det bedst mulige udfald for virksomheden. For at definere tillid i 
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samarbejdet mellem casevirksomheden og den valgte leverandør vil opgaven ved hjælp af Dyer (2000) 

undersøge, hvilke af de opstillede tillidsfaktorer som har en betydning for casevirksomhedens tillid over 

for leverandøren, og hvordan dette påvirker samarbejdsrelationen. Dette sker ud fra opstillede hypoteser 

om sammenspillet mellem et procesbaseret, sociologisk og økonomisk perspektiv (Dyer, 2000). 

 

4.4.4 Magt og afhængighed i relationen 
For at definere hvordan magt og afhængighed er fordelt i relationen, har Bensaou (1999) udarbejdet en 

porteføljemodel for partnerskaber baseret på fire relations-typer i forhold til virksomhedens og 

leverandørens relations-specifikke investeringer. Bensaous (1999) porteføljemodel anvendes derfor til 

opgavens analyse ved at tydeliggøre, hvordan casevirksomhedens magt og afhængighed er fordelt over 

for den pågældende leverandør, og for at tydeliggøre, hvordan den optimale effektivitet sikres. 

I forlængelse af Bensaous (1999) framework kan ”The Power Matrix” (Cox, 2001) ligeledes anvendes 

for at identificere, hvordan relationen mellem leverandøren og casevirksomheden matcher. Dog 

adskiller Bensaous (1999) framework sig fra ”The power Matrix” (Cox, 2001) ved, at dette framework 

undersøger transaktionsspecifikationer og samtidig belyser magtbalancen i relationen, hvorfor det er 

frameworket fra Bensaou (1999), som bruges til belysningen.  

 

4.4.5 Attraktivitetsanalyse af relationen 
Som en sammenfatning af den forventede værdi, forventede tillid samt forventede magt og afhængighed 

vil opgaven skitsere den samlede attraktivitet mellem casevirksomheden og den repræsentative 

leverandør. Attraktivitetsanalysen fra Hald et al. (2009) angiver, hvordan de tre elementer påvirker 

hinanden og sætter niveauer på sammenhængen. Niveauerne sættes til lav, middel og højt, hvilket gør 

dem operationelle. Attraktiviteten i et køber- og leverandørforhold kan derfor udtrykkes ud fra følgende 

formel (ibid.):  

F[P[Forventet værdi]; P[Forventet tillid]; P[Forventet afhængighed]].  

 

Ud fra frameworkets bedømmelse af de tre faktorer er det endelige resultat med til at synliggøre 

attraktiviteten for den pågældende relation og samtidig synliggøre, hvordan denne model kan anvendes i 

forhold til casevirksomhedens øvrige leverandører. 
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4.5 Sustainability Risk Management  
I forlængelse af sourcing og CSR kan risk management forstås som strategi, politikker og processer, 

hvis mål er at adressere potentielle etiske, sociale og miljømæssige faktorer. En virksomheds strategi må 

indeholde overvejelser om den nuværende såvel som den fremtidige grad af usikkerhed samt de risici, 

som fremkommer af de beslutninger, som træffes for at gøre supply chains mere bæredygtige   

(Anderson & Anderson, 2009; Giannakis, 2016). Risici defineres i denne sammenhæng som usikkerhed 

om, hvorvidt hændelser vil forekomme, som medfører en negativ effekt på en eller flere af 

forsyningskædens parter. Sustainability Risk Management (SRM) er i denne forstand måder, hvorpå 

sådanne usikkerheder kan håndteres.  

 

Nødvendigheden af at fokusere på effektive og bæredygtige strategier til minimering af risici har stor 

betydning for den enkelte virksomheds virke og omdømme (MacMinn, 2002), hvortil Manuj & Mentzer 

(2008) pointerer vigtigheden af virksomhedens evne til at udpege potentielle risici så tidligt som muligt 

i processen ved hjælp af interne og eksterne procedurer. Dette kan relateres til den opmærksomhed og 

potentielle kontrol med risici inden for virksomhedens scope, som er fundamental i forhold til 

virksomhedens konkurrencedygtighed (Carter & Rogers, 2008).  

 

En SRM-tilgang kan deles op i interne og eksterne risici, hvor de interne risici inkluderer  

efterspørgsels-, forsynings-, og operationelle risici, imens de eksterne risici sker på baggrund af 

interaktioner i supply chain-netværket og omverdenen (Giannakis, 2016).  

Bæredygtige risici er differentieret i forhold til de typiske supply chain-risici og kan derfor opdeles i 

risici, som forårsages af virksomhedens aktiviteter i dennes supply chain, samt risici, som fremkommer i 

forlængelse af virksomhedernes eksterne handlinger i forhold til påvirkning af miljø og samfund 

(Anderson & Anderson, 2009). Typisk er bæredygtige risici forbundet med global opvarmning, 

klimaændringer, strejke, miljø- og social ansvarlighed, knaphed på vitale ressourcer for den enkelte 

virksomheds produktion og arbejdsforhold, der kan have en direkte såvel som indirekte effekt på 

virksomhedens produktion og praksis (Porter & Kramer, 2006). Uetisk opførsel betragtes endvidere som 

en risiko (Anderson & Anderson, 2009; Giannakis, 2016).  

 

I litteraturen opstilles forskellige metoder for, hvordan SRM kan anskues og styres, og denne opgave 

gør brug af Giannakis (2016) framework for skitsering af bæredygtige supply chain-risici (figur 7).  
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Kilder til risici i forhold til SRM kan identificeres som miljømæssige, sociale og finansielle risici. 

Giannakis (2016) har udarbejdet et framework, som gør brug af fem trin for, hvordan bæredygtige risici 

kan identificeres og håndteres ud fra en belysning af den potentielle årsag og effekt af den/de mulige 

risici. Når den fokale virksomhed ved, hvilke konsekvenser de enkelte risici har, kan virksomheden 

udarbejde de rette risk management-strategier for at understøtte virksomhedens virke.  

De fem niveauer i risk management-frameworket (Giannakis, 2016) er følgende: 

1. Identificering af risici: En overordnet identificering af samtlige bæredygtige supply chain-

relaterede risici, hvor virksomheden må vurdere, hvor stor sandsynligheden er for, at den 

identificerede risiko manifesterer sig. Hvis en potentiel risiko kan blive en aktuel 

problemstilling, bør virksomheden som en del af strategiplanlægningen vurdere og planlægge 

foranstaltninger, som sikrer, at risikoen forbliver potentiel. Risici kan hertil identificeres ud fra 

checklister og risici-mapping. 

2. Vurdering af risici: Når de fundne risici er identificeret, må virksomheden vurdere, hvilke af 

disse der er vigtigst at håndtere. Denne vurdering foretages almindeligvis på baggrund af to 

faktorer: (1) Sandsynligheden for, at en risikobetonet hændelse medfører en uønsket negativ 

effekt, og (2) konsekvensen eller omfanget af denne hændelse i forhold til virksomhedens 

supply chain. Målbare beregninger til vurdering af risici kan udarbejdes ved hjælp af et simpelt 

pointsystem, hvor virksomheden undersøger sandsynligheden og påvirkningsgraden for de 

mulige risici og/eller visualiserer dette ved hjælp af en risikomatrice, som viser sandsynlighed 

og effekt. 

3. Risici-analyse: Ud fra vurderingen i trin 2 prioriteres risiciene i forhold til vigtigheden for 

virksomheden. Når risikofaktorerne er fastlagt, er det nødvendigt at analysere de enkelte faktorer 

Figur 7: Risk management framework for sustainability-related risks (Giannakis, 2016) 

Egen tilvirkning 
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og finde ud af, hvilke potentielle risici der er forbundet hermed. En enkelt risikofaktor kan i sig 

selv udløse flere forskellige risici for virksomheden. Der kan hertil foretages en årsagsanalyse, 

hvor det blandt andet fastlægges, hvilke årsager virksomheden selv kan påvirke og omvendt. 

Pareto-analyser suppleret med mere omfattende analyser kan bruges til at udlede konsekvens og 

årsag. 

4. Imødegåelse af risici: Efter identificering og vurdering af forsyningskædens risici kan 

virksomheden konkret arbejde med at håndtere og imødegå risici. Giannakis (2016) peger på fire 

metoder til imødegåelse af risici.  

De mest kritiske risici bør som udgangspunkt undgås ved, at virksomheden ikke bliver 

involveret i en situation med en sådan risiko eller ved at trække sig, såfremt situationen opstår. I 

praksis vil det betyde, at virksomheden må undgå risici som betegnes som værende uacceptable, 

og som f.eks. kan relateres til markedet, leverandørerne og produkterne. 

Accept af risici kan ske, såfremt omkostningerne ved at bruge en anden strategi er højere end de 

totale omkostninger og de potentielle risici. Dog skal der hertil tages højde for etik og legitimitet 

i forhold til den eller de pågældende risici. 

Kontrol af risici kan benyttes til at minimere risici frem for passivt at betragte usikkerheden som 

et begrænsende element. Kontrol benyttes ensidigt af virksomhederne og kan omfatte elementer 

såsom sikkerhedslagre eller ekstra kapacitet i produktionen. Derudover kan virksomheden indgå 

kontraktlige aftaler med leverandørerne, som minimerer risici. I forhold til CSR og større 

globale virksomheder vil det oftest være de såkaldte ”Codes of Conduct”, som udarbejdes, og 

som definerer et regelsæt i forhold til sociale og miljømæssige standarder, som en virksomheds 

leverandører er forpligtet til at efterleve.  

Deling af risici kan ske i samarbejde med f.eks. virksomhedens leverandører, hvor der gøres 

brug af vidensdeling for at undgå eller reducere mulige skader og opnå mulig risici-pooling.  

5. Måling af risici: Vedvarende målinger af effekten af den valgte strategi i forhold til de mulige 

risici kan ske ved, at virksomheden registrerer ændringer og hertil finder mulige løsninger i 

forhold til årsag og effekt. 

Ovenstående niveauer fra frameworket af Giannakis (2016) kan bruges i forbindelse med identificering 

af bæredygtige risici, og selvom bæredygtige risici kan synes enkle at identificere, er det vanskeligt at 

måle disse i forhold til deres påvirkning på nuværende og længere sigt (Jo & Na, 2012; Giannakis, 

2016). Samtidig syner bæredygtige risici mere abstrakte at anskue i forhold til deres konsekvenser over 

for virksomhedens brand, image og shareholderværdi i forhold til de mere typiske, relaterede supply 

chain-risici (Anderson & Anderson, 2009). Typiske supply chain-risici identificeres oftest som 
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forsinkelser, leverandørafhængighed, kvalitetsproblemer, unøjagtige forecasts, brud på informations-

deling og nedbrud af systemer (Giannakis, 2016).  

 

4.6 Delkonklusion teori og litteraturafsnit  

 

I det foregående teori- og litteraturafsnit er der foretaget en gennemgang af et udvalg af eksisterende 

litteratur inden for bæredygtig SCM med fokus på relationen mellem sourcing og SRM. 

Det kan opsummeres, at der i litteraturen ikke er en entydig definition af bæredygtighed, og at der findes 

forskellige tilgange til, hvordan dette begreb defineres, integreres, og hvordan dette påvirker 

virksomhedens supply chain. 

Litteraturen om sourcing og bæredygtig risk management tydeliggør vigtigheden af, at virksomheden 

træffer de rette strategiske beslutninger, herunder beslutninger om, hvilke leverandører som er bedst 

positioneret i forhold til den enkelte virksomhed. Porter (1985) argumenterer for sammenhængen 

mellem strategi, konkurrencedygtige fordele og bæredygtighed som en vigtig pointe for, at 

virksomheder kan sikre maksimum effekt og langsigtet profitabilitet.  

Virksomhedens strategi må tage højde for den usikkerhed, som følger med de beslutninger og 

investeringer, som træffes, for at gøre den enkelte supply chain bæredygtig (Giannakis, 2016). 

Endvidere må virksomhedens strategi sammenkædes med virksomhedens risk management-tilgange og 

-processer for at håndtere de udfordringer, som globale supply chains skal håndtere (Pojasek, 2011). 

Trods vigtigheden heraf har SCM-litteraturen stort fokus på betydningen af leverandørrelationer, men en 

begrænset diskussion om, hvordan disse relationer bedst muligt kædes sammen med bæredygtighed og 

risk management. Egentlig litteratur om inkorporering af ledelsesmæssige risk management-værktøjer i 

praksis for at støtte op om virksomhedens sourcing-beslutningsproces syner ikke fuldt belyst i 

litteraturen.  

Bæredygtig sourcing er et område med et signifikant niveau af risici. Risk management må derfor være 

en nærliggende belysning til sourcing og leverandørrelationer for at validere et bæredygtigt samarbejde 

med leverandører på tværs af virksomhedens supply chain. Bæredygtighed og sourcing beskrives i 

litteraturen som en udfordring grundet manglende gennemsigtighed i det fulde leverandørnetværk 

(Chopra & Meindl, 2013), hvorfor det er vigtigt, at virksomheden har strategier, som kan reducere og 

forebygge risici.  

Indledning Metode
Metodisk 

delkonklusion
Teori og litteratur 

review

Teori og litteratur 
delkonklusion

Analyse Konklusion Perspektivering
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5. Analyse – del 1 

 

For at besvare opgavens problemformulering vil analysen gøre brug af de teorier, der er opstillet i tabel 

7, og som er blevet gennemgået i opgavens teori og litteraturreview.  

 
Tabel 7: Analysens teori og opbygning 

Analyse del 1 

Definering af CSR v. survey-undersøgelse 

 

Underspørgsmål 1 

o Hvor godt er CSR forankret? 

o Hvilken tilgang/forståelse arbejder 

virksomhederne med? 

o Hvor vigtigt opfattes CSR? 

Hvilken forståelse af CSR arbejder 

virksomheder ud fra, og hvilken værdiskabende 

effekt vurderer virksomheder at CSR har? 

 

Analyse del 2 

Strategisk analyse af casevirksomheden 

 

 

o PESTEL-analyse 

o Porters Five Forces 

o Værdikædeanalyse 

o Porters generiske konkurrencestrategi 

o SWOT-analyse 

Analysen foretages for at tydeliggøre 

casevirksomhedens arbejde med CSR og belyse 

de mulige risici, som kan udledes af SWOT-

analysen 

Sourcing – Leverandørrelationer Underspørgsmål 2 

o Kraljics (1983) porteføljemodel  

o Attraktivitetsanalyse (Hald et al., 2009) 

Værdi i relationen: 

”The Relationship Value Driver”  

(Ulaga, 2003)          

Tillid i relationen: 

”Determinants of trust” 

(Dyer, 2000) 

Magt og afhængighed i relationen: 

“Portfolio Model of Relationships”      

(Bensaou, 1999)  

Hvordan bidrager en attraktivitetsanalyse til 

styrkelse af casevirksomhedens håndtering af 

globale leverandørrelationer? 

 

Sustainability Risk Management  Underspørgsmål 3 

o “A risk management framework for 

sustainability-related risks” 

(Giannakis, 2016) 

Hvilke faktorer medvirker til, at 

casevirksomheden kan efterleve CSR i det 

globale leverandørnetværk? 

Indledning Metode
Metodisk 

delkonklusion
Teori og litteratur 

review

Teori og litteratur 
delkonklusion

Analyse Konklusion Perspektivering
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5.1 Hvilken forståelse af CSR arbejder virksomheder ud fra, og hvilken værdiskabende effekt 

vurderer virksomheder at CSR har? 

I kommunikationen med konsulentvirksomheden GLOBAL CSR (bilag C) er ét af de stillede spørgsmål, 

hvor sandsynligt det er, at virksomheder kan vælge at gå på kompromis med deres CSR-strategi for at 

realisere deres indtjeningsmål, underforstået om virksomheder vil sætte deres indtjeningsmål over deres 

CSR-strategi?  

 

Respondentens svar: ”Det er umuligt at generalisere – 1. det afhænger af, hvor godt CSR er forankret,    

2. det afhænger af den tilgang/forståelse af CSR, virksomheden opererer med, 3. det afhænger af, hvor 

vigtigt CSR opfattes for overhovedet at kunne opnå indtjeningsmålene”. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående besvarelse fra GLOBAL CSR kan en undersøgelse af virksomheders 

arbejde med og forståelse af CSR i praksis ses som en indledende analyse til opgavens øvrige analyse. 

Besvarelserne til belysningen fremgår af opgavens survey (bilag B). Foruden en belysning af de tre 

ovenstående fokuspunkter vil et fokus på den strategiske vigtighed af CSR blive kædet sammen med de 

udfordringer og fordele, som knytter sig til CSR i relation til opgavens teori og litteraturreview.  

 

5.1.1 Hvor godt er CSR forankret i virksomheder 
Af de respondenter, som har svaret på opgavens survey, oplyser 41,18 % til spørgsmål 3, at deres 

virksomhed har haft en CSR-strategi i mere otte år, og 35,29 % af respondenternes virksomhed har haft 

en CSR-strategi i mere end ti år.  

Af de adspurgte respondenter vurderer 44,12 % til spørgsmål 4, at virksomhedens medarbejdere har et 

middel-kendskab til virksomhedens CSR-strategi. 35,29 % vurderer, at medarbejderne har et godt 

kendskab, og 14,71 % af respondenterne oplyser, at medarbejderne har fuldt kendskab til 

virksomhedens bæredygtige strategi. Kun to ud af de 34 respondenter svarer, at medarbejderne har et 

lavt kendskab til virksomhedens CSR-strategi, hvorfor fordelingen taler for, at medarbejderne skal 

kende virksomhedens værdier og CSR-aktiviteter. Opgavens casevirksomhed har til dette spørgsmål 

svaret:  

”… hvis en CSR-politik for alvor skal slå igennem i alle led, så kræver det åben kommunikation og en 

forståelse af, hvorfor vi gør, som vi gør, så medarbejdere og ledere ved, hvordan de skal forholde sig til 

det”.6  

 

                                                           
6 Interview casevirksomhed (bilag D, spm. 3) 



  HD SCM – Managing the Sustainable Supply Chain  

Side 40 af 85 
 

Respondenternes vurdering af virksomhedens CSR-strategi er belyst i spørgsmål 5 i relation til arbejdet 

med CSR. Med undtagelse af én virksomhed har samtlige af de adspurgte virksomheder svaret, at 

betydningen af CSR i forhold til virksomhedens strategi har en vigtig betydning. Hele 61,76 % vurderer 

det til at have en høj betydning, og 32,35 % svarer, at det har en middel betydning. En respondent har 

kommenteret følgende til spørgsmålet: 

 

”Der er tydelig sammenhæng mellem CSR i forhold til vores strategi, men hvis begrebet bruges i flæng 

og uden konsekvens, så mister det indhold og mening, og det er der nogen, der mener, det allerede har 

gjort. For mig giver det dog stadig mening at kalde det CSR”.7 

Opgavens casevirksomhed har svaret, at det har en afgørende betydning: ”… det er jo netop den politik, 

som er retningsgivende for, hvordan vi sikrer ansvarlig opførsel, og viser, hvad det er for tanker, vi har 

gjort os på CSR-området. Vores politik er med til at tydeliggøre, hvordan vi ønsker at fremstå i forhold 

til vores navn, og det med at vise ansvarlighed. Ved at vi har denne politik, så anerkender vi, at vores 

aktiviteter har en betydning for samfundets udvikling”.8 

 

5.1.2 Hvilken forståelse af CSR arbejder virksomheder med 
Til belysningen af, hvilken forståelse af CSR de enkelte virksomheder arbejder ud fra, er fordelingen af 

besvarelserne til spørgsmål 6, at 41,18 % af virksomhederne har en CSR-baseret tilgang ud fra            

FN Global Compact. Det betyder, at virksomheder med denne tilgang arbejder med ti principper, som 

danner rettesnore inden for områderne anti-korruption, miljø, arbejdstagerrettigheder og 

menneskerettigheder. Virksomhederne er derfor forpligtet til at arbejde med disse principper og gøre 

disse til en del af kerneforretningen.  

Af de øvrige respondenter svarer 23,53 %, at de arbejder med FN’s retningslinjer for 

menneskerettigheder og erhvervsliv, som kan ses i forlængelse af FN Global Compact, og 23,53 % 

arbejder med ISO 26000. En forklaring af de enkelte definitioner af dette spørgsmål er vedlagt opgavens 

bilag G. 

 

Spørgsmål 7 omhandler, hvordan CSR relaterer til den enkelte virksomheds strategi, og resultatet er, at 

mere end halvdelen af virksomhederne har en strategi, hvor CSR er fuldt integreret i virksomhedens 

øvrige strategi. 41,18 % af respondenterne svarer, at CSR er sammenkædet med virksomhedens strategi, 

og kun én respondent svarer, at CSR er en erstatningsstrategi. Besvarelserne på dette spørgsmål 

indikerer, at hovedparten af de adspurgte virksomheder enten har en integreret eller en sammenkædet 

                                                           
7 Besvarelse fra survey (bilag B) 
8 Interview casevirksomhed (bilag D, spm. 2) 
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CSR-strategi. Dette stemmer godt overens med de tre tilgange, som Skjøtt-Larsen et al. (2009) 

behandler i litteraturen. Vigtigheden af at bæredygtige strategier ikke udvikles til at være stand alone-

strategier (Andersen & Skjøtt-Larsen, 2009) ses endvidere kun at være tilfældet i forhold til en enkelt 

besvarelse.  

 

Slack & Lewis (2010) har i litteraturen drøftet, at en sammenkædning af virksomhedens strategi og CSR 

kræver tid og tilpasning mellem markedets krav og virksomhedens kapacitet. Da 41,18% af 

virksomhederne har haft en CSR-strategi i mere end otte år, kan der argumenteres for, at denne 

sammenkædning er til stede. Det tidsmæssige aspekt har derfor en betydning i forhold til spørgsmålet og 

relaterer ligeledes til spørgsmålet om, i hvor høj grad CSR er implementeret i virksomheden. Til 

spørgsmål 8 oplyser 26,47 % af respondenterne, at CSR er fuldt implementeret, og 50 % oplyser, at 

CSR i høj grad er implementeret.  

 

De respondenter, som har besvaret surveyet, repræsenterer større virksomheder med forskellige 

medarbejdergrupper, og det kan derfor tage længere tid at implementere CSR i alle virksomhedens led, 

og idet implementering af CSR er en tidsmæssig og kontinuerlig proces, giver det mening, at 

hovedparten af respondenterne vurderer, at CSR ikke er fuldt implementeret i virksomheden. 

 

Opgavens litteraturreview har synliggjort et uddrag af litteraturens fordele og begrænsninger ved at 

implementere CSR i en virksomheds supply chain. Relevansen af disse synspunkter er respondenterne 

blevet bedt om at vurdere i forhold til de i litteraturen fundne synspunkter.  

 
Tabel 8: Fordeling af besvarelser til survey-spørgsmål 9 og 10 

 

9 Hvilke drivkræfter er der for at arbejde med CSR? 

 

Abs. 

    

  Pct. 

Risikostyring 31 91,18% 

Krav fra topledelsen 29 85,29% 

Etik/moralsk ansvar 24 70,59% 

Krav fra investorer 24 70,59% 

Markedsmæssig positionering 21 61,76% 

Krav fra kunder 19 55,55% 

Konkurrencefordele 17 50,00% 

Image 14 41,18% 

Opnå besparelser ved øget produktivitet/lavere ressourceforbrug 13 38,24% 

Højere medarbejdermotivation 3 8,82% 

Andet 3 8,82% 
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10 Hvad er de vigtigste barrierer for at arbejde med CSR? 

 

  Abs. 

    

      Pct. 

Øget kompleksitet i virksomhedens supply chain 32 94,12% 

For mange leverandører at kontrollere 29 85,29% 

Mangel på ressourcer til at drive CSR-processen 28 82,35% 

Større krav til koordinering 28 82,35% 

Forhøjede omkostninger 25 73,53% 

Mangel på økonomiske ressourcer 17 50,00% 

Mangel på ledelsesmæssigt engagement 9 26,47% 

Ubesvaret 1 2,94% 

Andet 0 0,00 

 
I forhold til de fundne litterære faktorer udledes af tabel 8, at: 1) risikostyring, 2) krav fra topledelsen 

samt 3) krav fra investorer samt etik og moralsk ansvar er de faktorer, som respondenterne vurderer 

højest i forhold til drivkræfter for at arbejde med CSR. De skrevne kommentarer angående incitamenter 

til at arbejde med CSR er følgende: 

”Vi bruger bæredygtighed og CSR strategisk til at minimere risici. Det kan eksempelvis være risici 

forbundet med knaphed på ressourcer, der er vitale for vores produktion, men det kan også være en lang 

række andre CSR-mæssige risici, der for eksempel handler om bestikkelse, børnearbejde og 

arbejdsforhold, der kan have en direkte effekt på vores produktion og omdømme”.9 

”Vi opprioriterer vores CSR-aktiviteter på grund af det eksterne pres, som medieskandaler er et 

eksempel på. Så nationalt og internationalt er det udefrakommende pres en faktor for udviklingen af 

CSR”.10 

”Vores kunder er mere opmærksomme på varens indhold og de forhold, som denne er produceret under, 

hvilket sker, fordi der nu er en langt større tilgang til informationer end tidligere”.11  

 

Ud fra besvarelsen er det interessant, at krav fra kunder kun anses som en høj drivkraft for lidt over 

halvdelen af respondenterne i forhold til den opmærksomhed og ansvarlighed, som ellers forventes at 

relatere til en virksomheds kunder, og som kan generere et pres og dermed være en drivkraft.  

 

Til spørgsmål 10 nævnes de vigtigste barrierer for arbejdet med CSR som følgende: 1) øget 

kompleksitet i virksomhedens supply chain, 2) for mange leverandører at kontrollere samt 3) mangel på 

ressourcer til at drive CSR-processen. Disse barrierer hænger bl.a. sammen med, at virksomheders 

                                                           
9 Respondent (survey, bilag B) 
10 Respondent (survey, bilag B) 
11 Respondent (survey, bilag B) 
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supply chains er blevet mere globale og består af mange led og samarbejdspartnere, som kan udgøre en 

barriere ud fra de ressourcer, som virksomheden kan gøre brug af.  

I opgavens teori og litteraturreview er disse faktorer blevet belyst og viser, at de bæredygtige barrierer i 

en global kontekst bringer fokus på andre problemer i virksomhedens supply chain og derfor kan være 

vanskelige at arbejde med (Slack & Lewis, 2010). 

 

5.1.3 Hvor vigtigt opfattes CSR for at kunne opnå indtjeningsmålene 
Spørgsmål 11 omhandler, hvorvidt respondenterne ser en sammenhæng mellem CSR og profitabilitet. 

Ud fra besvarelsen ses en enighed om, at der er en sammenhæng mellem disse to faktorer.  

Opgavens casevirksomhed har svaret, at der er god forretning i CSR, og er derfor enig i, at CSR kan 

være med til at øge indtjeningen for en virksomhed: ”Det er meget simpelt, for en virksomhed med et 

godt bæredygtighedsomdømme tjener simpelthen flere penge”.12 

En respondent har ligeledes kommenteret: ”For vores virksomhed er der en økonomisk gevinst at hente i 

CSR-aktiviteter. En effektiv anvendelse af ressourcer i form af eksempelvis energi, vand og materialer 

betyder mindre forbrug og dermed besparelser. Desuden er bæredygtighed i sig selv er blevet et 

konkurrenceparameter, som igen kan indvirke på indtjeningsmålene”.13 

Til spørgsmålet 12 er der derimod delte meninger fra de øvrige respondenter om, hvorvidt CSR kan 

være med til at øge virksomhedens indtjening. 38,24 % af respondenterne svarer, at de er enige, mens 

35,29 % svarer nej til spørgsmålet, og resten af respondenterne ved det ikke eller har ikke besvaret 

spørgsmålet. 

 

5.2 Delkonklusion underspørgsmål 1 
Respondenternes opfattelse af CSR’s betydning for virksomhedens strategi kommer til udtryk i 

vurderingen, hvor knap 62 % svarer, at det har en høj betydning. I forhold til de medvirkende 

virksomheder syner resultatet lavere end forventet, men der kan være forskellige årsager til, at ca. 1/3 af 

respondenterne har vægtet betydningen til middel.  

Et flertal af respondenternes virksomheder arbejder med CSR ud fra FN’s principper, hvor 

virksomhederne har valgt at arbejde med CSR som enten en fuldt integreret strategi eller en 

sammenkædet strategi. Da de pågældende virksomheder har arbejdet med CSR i mange år, tydeliggøres 

den nødvendige tidsmæssige faktor for, hvor godt CSR og strategi er forbundet sammen med en 

vurdering af den tilsvarende vigtighed.   

                                                           
12 Interview casevirksomhed (bilag D, spm. 9) 
13 Respondent (survey, bilag B) 
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I forhold til respondenternes besvarelser ses en sammenhæng mellem forankring, forståelse og 

værdiskabede effekt af CSR-strategien i virksomhederne. Når virksomhedens bevidsthed i forhold til de 

pågældende faktorer er høj, og virksomheden har en flerårig CSR-strategi, må det vurderes, at den 

enkelte virksomhed ikke er indstillet på at gå på kompromis med sin strategi, da netop de opstillede 

økonomiske mål er nøje tilpasset CSR-strategien.  

Jo svagere en opfattelse og betydning af CSR-strategien er, desto større forskel vil der være på de 

opstillede økonomiske mål og dermed en større sandsynlig for, at virksomheden i forhold til en 

kortsigtet periode vil gå på kompromis med sin CSR-strategi for at opfylde sine indtjeningsmål.  

 

Som diskuteret i opgavens teori og litteraturreview er sammenhængen mellem virksomhedens strategi 

og CSR medvirkende til at sikre en større sandsynlighed for konkurrencedygtige fordele, som medvirker 

til virksomhedens langsigtede profitabilitet. Dermed må sammenhængen mellem profit kontra CSR 

foregå internt i virksomheden mellem de mere økonomisk orienterede dele og de mere ”bløde” områder 

af virksomheden for at skabe den rette balancegang for virksomheden.  
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6. Analyse – del 2 
 

Strategisk analyse 

 

6.1. PESTEL-analyse  
Formålet med PESTEL-analysen er at give IKEA værktøjer til at identificere og overvåge forhold i den 

eksterne verden, der kan få indflydelse på virksomhedens driftsaktiviteter. Selvom det er en statisk 

analyse, skaber analysen overblik over IKEAs omgivelser og kan skitsere mulige risici i forhold til 

virksomheden.  

PESTEL-analysen består af seks analyseområder, som bliver behandlet i det følgende afsnit, hvor de 

væsentligste forhold i relation til casevirksomheden indgår i analysen. 

 

Politiske forhold (P) 

o Global- og lokalpolitiske forhold 

o Miljøpolitiske forhold 

IKEA driver en stærkt globaliseret virksomhed, hvor udvikling i politiske forhold i forskellige dele af 

verden kan få stor indflydelse på virksomhedens aktiviteter. Det er af afgørende betydning, at IKEA 

følger den politiske udvikling nøje i de dele af verden, hvori den driver virksomhed med fokus på både 

de overordnede globalpolitiske forhold samt de lokalpolitiske forhold. 

Manglende iagttagelse af udviklingen på den politiske arena kan få en negativ betydning for IKEA og 

komplicere virksomhedens udvikling. Især den politiske udvikling inden for det miljømæssige område, 

herunder udvikling i arbejdsmiljøet, er forhold, som virksomheden skal have et skarpt fokus på. IKEA 

må derfor opretholde et godt forhold til lokale miljømyndigheder, interesseorganisationer og øvrige 

systemer, hvor virksomhedens omdømme har betydning, med det formål at gøre IKEA i stand til at være 

på forkant med udviklingen og implementere ændringer i virksomhedens driftsstrategier. 

 

Økonomiske forhold (E) 

o Valutakurser 

o Produktionspriser 

o Forbrugerøkonomi 

o Low-cost møbelsegmentet 

o Oliepriser 

Som en globaliseret virksomhed har udvikling i valutakurser betydning for IKEA i forhold til den 

samhandel, som virksomheden har. Løbende evaluering af udviklingen i de globale valutakurser er 

central for virksomheden, da mindre udsving og ustabilitet i relevante valutaer kan få stor indflydelse på 
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IKEAs driftsresultater. Valutasikring gennem eksempelvis terminsforretninger er et middel til at 

minimere de negative effekter på udsving i valutakurserne. 

Ændringer i produktionspriserne er forhold, der kan påvirke IKEAs økonomiske resultat. IKEA 

samarbejder med leverandører, som producerer og leverer virksomhedens produkter, og 

casevirksomheden er afhængig af at bevare en høj grad af stabilitet til de pris- og produktionsaftaler, 

som de indgår. Dette har endvidere en betydning for produkternes udbudspris, da IKEA fastlåser 

prisforhold igennem længere perioder i forhold til forbrugerne.  

Forbrugerøkonomiske forhold er desuden med til at ændre adfærd, hvor en stigende eller faldende 

købekraft kan få betydning for forbrugerens præferencer. 

Et low-cost møbelsegment er IKEAs hovedforretning. Det er derfor afgørende, at casevirksomheden kan 

bevare sin status og position inden for dette segment og løbende følge med udviklingen i forhold til 

konkurrenter og forbrugernes præferencer, således at produktsortimentet kan tilpasses, når det er 

nødvendigt. 

Udvikling i oliepriserne har ligeledes betydning for casevirksomheden, idet de regulerer de globale 

transportomkostninger. IKEAs globale aktiviteter er transporttunge, da virksomheden får produceret en 

ikke uvæsentlig del af deres produkter i fjernere dele af verden. Da IKEA logistisk må forsyne 

virksomhedens varehuse i mange forskellige lande, tydeliggøres betydningen af prisernes udvikling. 

Stigende oliepriser og dermed stigende transportomkostninger har en negativ indvirkning på 

virksomhedens drift. 

 

Sociale og kulturelle forhold (S) 

o Ændring i livsstil, holdninger og værdier 

o Innovation 

o Arbejdsmiljø 

IKEA er markedsleder inden for sit segment og er af den grund følsom over for ændringer i livsstil og 

forbrugernes præferencer. Casevirksomheden er afhængig af produktudvikling for at tilbyde produkter, 

der appellerer til den nutid, der eksisterer. Samtidig må IKEA holde fokus på at tiltrække nye kunder, 

især blandt de yngre forbrugere. Dette stiller krav om en nem adgang til virksomhedens produkter 

sammen med en ukompliceret adgang til montering og ibrugtagning af produkterne. Innovation er 

afgørende for casevirksomheden, da design, kvalitet og funktionalitet skal karakterisere virksomhedens 

produkter. Derfor må IKEA løbende sørge for at tilpasse og produktudvikle i takt med markedets 

udvikling.  Arbejdsmiljø og sikkerhedsmæssige forhold har endvidere en stigende betydning i den 

omkringliggende verden, hvorfor IKEA må være opmærksom på at efterleve de krav, der stilles for at 

undgå dårlig omtale, og samtidig være en ansvarsbevist virksomhed. 
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Teknologiske forhold (T) 

o Udvikling  

o Tilgængelighed 

Udvikling i produktionsmetoder og processer er stor, og IKEA er afhængig af at være på forkant med 

den teknologiske udvikling, når der f.eks. skal vælges samarbejdspartnere. Samtidig er overgangen fra 

analogt til digitalt signal på en række områder gennemført, hvorfor virksomheden har en tilgængelighed 

via online platforme. Dette må IKEA fortsætte med, og dermed skal virksomheden være på forkant med 

udviklingen i forhold til den eksisterende informationsteknologi, digitale markedsføring, e-handel og 

håndtering af big-data. Den teknologiske udvikling betyder endvidere, at det er nemmere for 

casevirksomheden at agere globalt, og derfor betyder den geografiske location mindre end tidligere.   

 
Miljømæssige forhold (E) 

o Global opvarmning 

o CSR 

o Miljøcertificering 

Global opvarmning er et forhold, der er oppe i tiden, og verden står over for store udfordringer i relation 

til at nedbringe udslip og forurening. 

IKEA må sikre, at det i det almindelige billede af virksomheden står klart, at virksomheden bidrager 

proaktivt for at medvirke til at mindske den globale opvarmning. Eksempelvis ved indførsel af grøn 

energi på de områder, hvor det er muligt og i forhold til IKEAs samarbejdspartnere. Casevirksomheden 

er desuden afhængig af at have en omfattende CSR-strategi, der ikke efterlader tvivl om, hvor 

virksomheden står i forhold til miljøet.  

Forskellige certificeringsordninger er en vigtig del for IKEA, så casevirksomheden i sin profilering kan 

henvise til at efterleve de indførte standarder og til en aktiv CSR-strategi. Virksomhedens størrelse og 

globale status betyder endvidere, at virksomheden er eksponeret og dermed sårbar over for omtale, hvor 

negativ omtale i et globaliseret informationssamfund kan være af ødelæggende betydning.14 

 

Lovmæssige forhold (L) 

o Lovgivning om arbejdsmarkedsforhold 

o Miljø- og konkurrenceregler 

                                                           
14 Interview casevirksomhed (bilag D, spm. 10) 
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Som en international virksomhed er IKEA nødsaget til at have tæt overvågning af lokale, nationale og 

globale lovgivningsmæssige forhold. Transportregulativer, miljøregulativer, markedsføring, 

arbejdsforhold og konkurrenceregler er eksempler på områder af betydning for virksomheden i forhold 

til at sikre stabilitet og kontinuitet for IKEAs videre drift.  Overholdelse af lovgivningsmæssige forhold 

må IKEA stå inde for, hvilket kræver et skarpt fokus på den udvikling, som finder sted inden for det 

dette område. 

 

6.2 Porters Five Forces 
Porters Five Forces anvendes til at analysere den branche, som IKEA er en del af, samt de 

konkurrencemæssige kræfter, som er i branchen. Herigennem synliggøres, hvordan konkurrence-

kræfterne er med til at skabe casevirksomhedens strategi. 

 

Truslen fra nye indtrængere: Møbelbranchen, herunder branchen for boliginventar, er stor, men IKEA 

er samtidig så stor en udbyder, at det for nye indtrængere er nødvendigt at finde nye måder at tiltrække 

kunderne på. Dette kan ske i form af nye produkter eller en ny markedsføringsstrategi.  

Markedet har lave skifteomkostninger, hvorfor det for nye indtrængere er muligt at vinde kunder fra 

andre udbydere. Fordelen for IKEA er virksomhedens størrelse, stordriftsfordele og brand, som har 

været med til at sikre IKEAs succes med at blive på markedet, og som samtidig har blokeret for andre 

indtrængere på markedet. Desuden har IKEA et koncept, hvor pris og kvalitet kombineret med en gør-

det-selv-kultur, gør det vanskeligt for andre aktører at udgøre en egentlig trussel mod IKEA.15 Endelig 

har IKEA et stærkt struktureret supply chain-system, der er med til at forankre virksomheden betydeligt 

(Roepstorff, 2010). 

 

Rivalisering mellem eksisterende virksomheder i branchen: Antallet af konkurrenter i branchen er 

stor i forhold til det globale marked, som IKEA befinder sig på. Dette pres tvinger IKEA til at 

samarbejde og udvikle strategiske partnerskaber sammen med virksomhedens største leverandører for at 

opnå konkurrencedygtige fordele i forhold til markedets rivalisering. Når IKEA benytter denne 

leverandørtilgang, synliggøres casevirksomhedens sourcing base, produkters leveringstid reduceres og 

omkostninger strømlines via billigere og bedre sourcing-alternativer hos de mange leverandører. 

Fordelene kan endvidere skitseres som omstillingsparathed i forhold til efterspørgselsvariation og en høj 

tilgængelighed af produkter til lave priser. Samlet genererer dette konkurrencedygtige fordele i kraft af 

en bred kundeskare og øgede markedsandele, ved at IKEA kan tilbyde billige produktløsninger til en 

rimelig kvalitet og samtidig sikre store markedsandele. 

                                                           
15 Interview casevirksomhed (bilag D, spm. 8) 
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Kundernes forhandlingsstyrke: Kunderne defineres som værende slutforbrugere – familien – hvor 

adfærdsmønsteret kan beskrives som værende udtryk for et ønske om let adgang til produkter med høj 

funktionalitet, god kvalitet, lav pris og iagttagelse af gør-det-selv-kulturen. De beskrevne parametre er 

vigtige for IKEA at fastholde for at sikre kundernes interesse.  

Kundernes forhandlingsstyrke er høj, da konkurrencen er intens, og kunderne har øvrige alternativer til 

IKEAs produkter.  

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke: IKEA har succes med at styre og vedligeholde lange og 

veletablerede globale relationer med sine leverandører. Samtidig har IKEA mange alternativer til at 

finde nye leverandører. På grund af den lavprisstrategi, som IKEA fører, påvirker det ligeledes 

råvarepriserne, og leverandørernes forhandlingsstyrke betragtes derfor som lav. Som hos andre 

virksomheder er der eksempler på leverandører, som er lukket eller har måttet skære kraftigt ned, fordi 

IKEA af forskellige grunde har valgt at afbryde samarbejdet. 

IKEA stiller store krav til sine leverandører, og dermed er IKEA i stand til at fastholde et system, hvor 

det i realiteten ikke handler så meget om forhandling, men nærmere at leverandøren passer ind i IKEAs 

rammer og lever op til opstillede kravsspecifikationer. 

 

Truslen fra substituerede produkter: Truslen fra substituerede produkter er høj, da der er mange 

øvrige produkter, som kan erstatte sammensætningen af IKEAs produkter i samme priskategori og 

variation. Innovation og design får en stor betydning for IKEAs status på markedet, som udvikles i takt 

med kundernes stigende købekraft og ønske om udskiftning og fornyelse.  

IKEA må desuden forholde sig til truslen fra konkurrenter, som producerer lavprisprodukter, og som 

samtidig brander sig på miljørigtige produkter og bæredygtighed. Casevirksomheden må have et 

vedholdende fokus på miljømæssig produktion, materialer og processer, selvom det kan påvirke 

virksomhedens profit eller kræve en tilpasning i forhold til casevirksomhedens leverandører. 

 

6.3 Porters generiske konkurrencestrategi 
IKEA konkurrerer primært på pris, og produkternes pris har en afgørende rolle for virksomhedens 

kunder, som er prisbevidste. Dette kræver stordriftsfordele, således at de variable 

produktionsomkostninger kan holdes lavere end konkurrenternes. IKEAs konkurrencefordele består af 

lave omkostninger til køb og produktion af produkter, hvilket efterleves ved, at IKEA gør brug af global 

sourcing fra lande, hvor omkostninger kan mindskes.16 

                                                           
16 Interview casevirksomhed (bilag D, spm. 11) 
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Med henvisning til opgavens figur 4 argumenteres for, at IKEA har en rendyrket ”Cost leader”-

konkurrencestrategi. Denne strategi anvendes, når en virksomhed vil være blandt de største på markedet, 

da de lave priser skal slå konkurrenterne. Ved en ”Cost leader”-konkurrencestrategi er det i IKEAs 

interesse at betjene en stor kundegruppe til lave priser. En decideret differentiering gennem service og 

unikke produktkarakteristika synes tilsvarende ikke at overgå vigtigheden af produkternes pris, hvorfor 

IKEA klassificeres under denne konkurrencestrategi. 

 

6.4 Værdikædeanalyse  
En analyse af IKEAs værdikæde er med til at afdække, hvordan de interne processer påvirker hinanden 

samt de ressourcer, som udgør IKEAs kernekompetencer i forlængelse af casevirksomhedens fokus på 

CSR. Jo større integrering af CSR i de forskellige dele af værdikæden, desto mere integreret er CSR i 

virksomhedens strategi. IKEAs produkter skal være forankret i de aktiviteter, der foregår i værdikæden, 

og det er vigtigt for casevirksomheden at øge produkternes værdiskabelse i så høj en grad som muligt. 

Samlet kan det beskrives som de aktiviteter, som er med til at skabe værdi for kunden. Værdiskabelse er 

nøgleordet i alt, hvad IKEA foretager sig, som skal skabe værdi på alle niveauer og dermed en 

værdiskabelse for kunden. 

 
Figur 8: Værdikæde (Porter, 1997) 

Egen tilvirkning 

 

Virksomhedens infrastruktur: Ansvar i forhold til gennemsigtighed og styringsprincipper  

Menneskelige ressourcer: Styrkelse af engagement hos IKEAs medarbejdere via 

rummelighed og diversitet i medarbejdersammensætning 

Teknologisk udvikling: Produktsikkerhed, gennemsigtighed på tværs af virksomhedens 

supply chain 

Indkøb og leverancer: Arbejdsforhold hos leverandører, herunder børnearbejde, lønninger 

til medarbejdere og sikre arbejdsforhold 
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Primære aktiviteter 

Indgående logistik: IKEAs indgående logistik er centreret til indkøb af produkter fra deres 

leverandører. IKEAs samle-selv-princip for mange af virksomhedens produkter er med til at sænke 

omkostningerne for produkternes pakning og gør den indgående logistik mere effektiv. Flade pakker og 
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produkter stables, hvilket giver mulighed for at transportere flere produkter på én gang. Det betyder 

færre lastbiler på vejene og mindre CO2-udledning. Ydermere er et ændret og mere bæredygtigt design 

af produktpaller til indgående og udgående logistik med til at reducere casevirksomhedens 

omkostninger og sikre en besparelse af materialer, plads og økonomi. IKEA anvender udelukkende 

paller lavet af papir frem for traditionelle træpaller17 og sikrer derfor, at der kan modtages en større 

produktvolumen på én gang, hvilket genererer en stigende produkttilgængelighed for kunderne. 

 
Lager: IKEA drives via en række varehuse, hvor salg- og lagerfunktion er integreret. Dette medfører, at 

casevirksomheden må sikre en optimal lagerstyring med fokus på produkttilgængelighed. IKEA er 

afhængig af at produkterne er tilgængelige uden forsinkelse eller andre komplicerende faktorer. Derved 

skal lagerbeholdningen til enhver tid imødekomme kundeefterspørgslerne, og samtidig må der udøves 

en høj grad af kvalitetskontrol i forhold til rettidig levering. I de tilfælde hvor en vare ikke er på lager, er 

det vigtigt, at IKEA giver kunden en præcis information om, hvornår den pågældende vare er 

tilgængelig i varehuset.  

 
Udgående logistik: IKEAs udgående logistik er begrænset. IKEA leverer størstedelen af sine produkter 

i emballeret form, hvor kunden selv står for udpakning og bortanskaffelse af emballage. I de tilfælde 

hvor udpakning af varer finder sted i varehusene, er IKEA afhængig af, at indpakning/emballering sker 

omkostningseffektivt og miljømæssigt korrekt.  

 
Salg, indkøb og marketing: IKEA ønsker, at medarbejdere og leverandører nøje kender til 

virksomhedens salgsmæssige, indkøbsmæssige og marketingsmæssige aktiviteter, hvorfor samarbejde i 

forhold til salg og indkøb sker ud fra dialog og samarbejde på tværs af casevirksomhedens supply chain 

for at optimere det værdiskabende arbejde.  

IKEA ønsker at nå ud til så mange mennesker som muligt for at opbygge og vedligeholde 

virksomhedens brand og samtidig inspirere deres kunder til at komme i butikkerne. Mest kendt er 

IKEA-kataloget, efterfulgt af hjemmeside, publikationer og reklamer, så casevirksomheden har en aktiv 

markedsføring og synliggørelse over for kunderne.18 Et fokus på brugen af CSR-partnerskaber i 

virksomheders kommunikation og markedsføring har i de senere år været stigende, men markedsføring 

af CSR i virksomheder kan være en udfordring, hvorfor en del virksomheder er tilbageholdende med at 

                                                           
17 IKEA Bæredygtighedsrapport 2015 

http://www.ikea.com/ms/da_DK/pdf/sustainability_report/sustainability_report_2015.pdf  
18 Interview casevirksomhed (bilag D, spm. 10) 

http://www.ikea.com/ms/da_DK/pdf/sustainability_report/sustainability_report_2015.pdf


  HD SCM – Managing the Sustainable Supply Chain  

Side 52 af 85 
 

bruge CSR aktivt i kommunikation. For IKEA er det et vigtigt parameter, og derfor skilter 

casevirksomheden aktivt med sin CSR-politik. 

 
Services: Fokus på affald som en ressource er relevant i alle led af IKEAs værdikæde. Det betyder, at 

der fokuseres på råmaterialeudvinding, affaldsgenerering hos leverandører og i de enkelte varehuse samt 

bortskaffelse af produkter. Kunderne har endvidere mulighed for at afleveres deres gamle møbler, når de 

køber et nyt møbel gennem IKEA, og på denne måde sikres et niveau af produktgenanvendelse.  

 

Sekundære aktiviteter 

Virksomhedens infrastruktur: Casevirksomheden er organiseret med en centraliseret styring af 

økonomiske, organisatoriske og kundemæssige forhold. Det betyder, at IKEA i høj grad er kendetegnet 

ved at være ensartet i sin opbygning, drift og struktur. Derfor vil kunden opleve en ensartethed i relation 

til besøg i et hvilket som helst IKEA-varehus. Infrastrukturen er endvidere med til at sikre, at alle 

medarbejdere kender til deres opgaver og deltager i aktiviteter, som i sidste instans er værdiskabende for 

kunderne.  

Menneskelige ressourcer: IKEA har fokus på rummelighed og mangfoldighed blandt virksomhedens 

medarbejdere, og involvering af medarbejderne og leverandører i virksomhedens aktiviteter medvirker 

til at understøtte den overordnede forretningsstrategi. Som arbejdsplads ønsker IKEA at være attraktiv 

og tilbyder unge såvel som ældre medarbejdere tryghed i jobbet ved at tilbyde fleksible arbejdsforhold, 

der medfører, at virksomheden er attraktiv for nye og nuværende medarbejdere. 

 
Teknologisk udvikling: Teknologiudviklingen hos IKEA relaterer bl.a. til udvikling inden for mere 

bæredygtige fremgangsmåder. IKEA benytter løbende gentænkning af eksisterende processer for at gøre 

disse bedre og mere effektive. Derudover søges der igennem partnerskaber en forbedring af processerne, 

hvormed der udledes færre skadelige kemikalier. IKEAs produkter må ikke være skadelige, og derfor er 

gennemsigtighed i forhold til produkternes indhold og leverandørernes arbejde en vigtig faktor, hvor 

den teknologiske udvikling har en stor betydning.  

 

Indkøb og leverancer: IKEAs indkøb og leverancer er omfattende i relation til CSR og handler ikke 

kun om socialt ansvar i forhold til virksomhedens kerneforretning, men i lige så høj grad om socialt 

ansvar ved indkøb af materialer og leverandører. Som en global virksomhed må IKEA leve op til 

forskellige restriktioner, og derfor fastsætter casevirksomheden høje leverandørstandarder for på den 
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måde at signalere, at IKEA tager ansvar. En stor grad af kontrol føres over for virksomhedens 

leverandører for at sikre, at produkterne er forenelige med IKEAs CSR-politik. 

 

6.5 SWOT-analyse 
SWOT-analysen anvendes til at sammenfatte den interne og eksterne analyse og synliggør, hvordan 

virksomhedens situation kan opfattes på baggrund af de foretagne analyser. Som beskrevet i teori- og 

litteraturafsnittet anvendes den strategiske analyse endvidere som supplement til den indsamlede empiri 

til at identificere mulige bæredygtige risici i casevirksomhedens interne miljø og eksterne omverden. 

Disse risici vil indgå i opgavens SRM-analyse, hvor det undersøges, hvordan casevirksomheden 

håndterer disse risici i henhold til deres globale sourcing.  

Intern situation 

Styrker Svagheder 

o Design af produkter, som skaber balance 

mellem funktionalitet, kvalitet og pris  

o Et stærkt globalt brand 

o Fokus på genanvendelige materialer og 

CSR 

o Høj grad af kvalitetskontrol 

o Markedskendskab og erfaring 

o Nedskrevne og identiske processer for 

alle lande 

o Differentiering af produkter ift. 

konkurrenter 

o Et fortsat behov for billige produkter og 

den hertil hørende balance mellem pris og 

kvalitet  

o Produktion placeret i mange dele af 

verden 

o Udfordringer ift. at inddrage den enkelte 

medarbejder i værdiskabelsesprocessen 

 

Ekstern situation 

Muligheder Trusler 

o Kommunikation med nationale og lokale 

interesseorganisationer  

o Kunderne bliver en del af IKEA-

kulturen  

o Kundernes øgede efterspørgsel efter 

bæredygtige og prisvenlige produkter 

o Long-term-kontrakter med leverandører 

og nye samarbejdsaftaler 

o Miljømæssigt fokus forbedrer 

værdiskabelsesprocessen 

 

o Lovgivningsændringer 

o Manglende iagttagelse af CSR-

udfordringer kan skabe negativ omtale  

o Markedsmekanismer, hvor konkurrenter 

indtræder på IKEAs markedssegment 

o Manglende gennemsigtighed i 

leverandørbasen grundet global 

produktion og indkøb 

o Sociale trends 

o Ændringer i globaløkonomiske forhold, 

f.eks. stigninger i oliepriser, ændring i 

råvarepriser 

o Økonomiske faktorer såsom reducering 

eller forøgelse af kundernes købekraft  

 



  HD SCM – Managing the Sustainable Supply Chain  

Side 54 af 85 
 

6.6 Delkonklusion strategisk analyse 
SWOT-analysen sammenfatter vigtigheden af de interne og eksterne forhold og ses som anvendelig til 

at identificere risici, som er aktuelle for casevirksomheden såvel som identificering af tiltag for at støtte 

op om virksomhedens videre arbejde med CSR. 

 

Analysen kan konkludere, at IKEAs fokus på CSR betyder, at virksomheden nøje må følge den politiske 

udvikling inden for det miljømæssige område, herunder udvikling i arbejdsmiljøet. Det er derfor 

nødvendigt, at IKEA opretholder en positiv relation til lokale miljømyndigheder og 

interesseorganisationer, hvor virksomhedens omdømme har en betydning for, at IKEA kan efterleve den 

fastsatte CSR-strategi. 

Som en globaliseret virksomhed med en ”Cost-leader”-konkurrencestrategi har IKEA etableret en solid 

markedsposition med et stærkt supply chain-system, som består af store markedsandele. Truslen fra nye 

indtrængere på markedet er stor, men IKEAs positionering er med til at sikre virksomhedens fortsatte 

virke. Grundet denne markedsmæssige positionering ses nødvendigheden af, at casevirksomheden sikrer 

stabile samarbejdsrelationer for at opnå vedvarende konkurrencedygtige fordele. Partnerskaberne skal 

ligeledes sikres i forhold til markedets rivalisering, og trods casevirksomhedens markedsposition og 

tilsvarende forhandlingsstyrke over for leverandører må virksomheden sikre det rette attraktivitetsniveau 

i forhold til leverandørerne for at efterleve IKEAs fastsatte CSR-politik. 

 

Ud fra de fundne faktorer i SWOT-analysen tydeliggøres mulige risikobetonede faktorer, hvor det især 

er mangel på efterlevelse af CSR i virksomhedens supply chain, som udgør en trussel for virksomheden. 

Grundet casevirksomhedens størrelse og drift er mangel på gennemsigtighed i det fulde 

leverandørnetværk endvidere en nærliggende risiko i forlængelse af den fastsatte CSR-politik. 

 

De fundne risici fra SWOT-analysen indgår i opgavens afsnit 8, som udbygger analysen ved at 

undersøge, hvordan IKEA minimerer CSR-relaterede risici ved hjælp af frameworket fra Giannakis 

(2016). Tilsammen udgør en sammenfatning af SWOT-analysen og Giannakis framework (ibid.) en 

brugbar tydeliggørelse af casevirksomhedens arbejde med minimering af bæredygtige risici, herunder 

hvilke løsningsmodeller casevirksomheden gør brug af. 

IKEAs organisationsstruktur har i stor grad betydning for niveauet af risici. Opgavens sourcing-analyse 

vil derfor undersøge betydningen af attraktivitet i leverandørrelationer, som ligeledes vil indgå i 

opgavens afsnit 8, Sustainability Risk Management.  

 



  HD SCM – Managing the Sustainable Supply Chain  

Side 55 af 85 
 

7. Sourcing 
 

7.1 Hvordan bidrager en attraktivitetsanalyse til styrkelse af casevirksomhedens håndtering 

af globale leverandørrelationer? 

Analysen vil med udgangspunkt i porteføljemodeller fra Kraljic (1983) og Bensaou (1999) undersøge, 

hvordan IKEAs samarbejde med globale leverandører varetages, ved at tage udgangspunkt i en 

repræsentativ leverandørrelation til IKEA (bilag E og F). 

 

IKEA har benyttet global sourcing i mange år, hvor køb og produktion af produkter sker fra 

lavomkostningslande. Sourcing har samtidig fået en større betydning på grund af øget 

markedskonkurrence og flere risici forbundet med sourcing fra de såkaldte low-cost-leverandører, hvor 

større bæredygtige krav til produkter og arbejdsforhold gør sig gældende. 

For IKEA medvirker sourcing til, at virksomheden kan fastholde sin konkurrencestrategi, men samtidig 

genererer sourcing udfordringer i relation til efterlevelse af CSR, hvorfor IKEA betragter sourcing som 

en strategisk funktion.19 Denne betragtning fremhæves ligeledes i Kraljics artikel (1983):                       

”Purchasing must become supply management”.  

Som oplyst i interviewet med IKEA har de tidligere haft fokus på den overordnede indkøbsproces som 

en produktorienteret funktion, hvis opgave i høj grad var at købe og fremstille produkter med fokus på 

den laveste stykpris isoleret set. Der har således været anlagt et kortsigtet perspektiv på 

indkøbsfunktionen, hvilket har betydet, at anskuelsen af leverandører i højere grad har været 

transaktionsbaseret frem for relationbaseret. Skiftet sætter dermed fokus på relationer til leverandører og 

en erkendelse af, at den billigste stykpris ikke nødvendigvis er den bedste løsning sammen med en 

forståelse af den strategiske vigtighed i forhold til CSR og beslutningsprocesserne.20 

 

IKEAs arbejde med CSR i leverandørkæden understreges af IKEAs ændrede relation til deres 

leverandører, hvor de er gået fra “trading til purchasing” og tilsvarende har reduceret kraftigt i antallet af 

leverandører. Et resultat af denne ændring er, at IKEA har fået færre, men omvendt skabt 

længerevarende samarbejdsrelationer. Disse længerevarende relationer er medvirkende til, at IKEA 

befinder sig i en kontinuerlig udviklingsrelation med deres leverandører, og IKEAs interesse i en mindre 

leverandørportefølje med en større grad af samarbejde er således et skift i indkøbstilgangen.  

 

                                                           
19 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 7) 
20 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 12) 
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7.1.1 Kraljics porteføljemodel 
En klassificering af varer baseret på Kraljics (1983) porteføljemodel er i opgaven anvendelig ved at 

undersøge markedets kompleksitet angående, hvordan IKEA skaber udbytte af deres potentielle 

købekraft og samtidig minimerer leverandørafhængighed. Modellen er dermed med til at fremhæve de 

faktorer, som er vigtige i forhold til den enkelte leverandør, som virksomheden samarbejder med. 

Segmentering via denne indkøbsportefølje bruges i forhold til et produkt eller en produktgruppe, og som 

beskrevet under opgavens afgrænsning afgrænses denne del af analysen fra en fuld produktanalyse.  

 

En stor del af IKEAs produkter er volumenvarer med en lav pris, også betegnet som ”leverage items” 

(Kraljic, 1983). IKEA konkurrerer blandt markedets leverandører for at opnå den bedst mulige pris, og 

leverandørrisiciene til disse produkter karakteriseres som lave. Produkternes indkøb har en høj 

påvirkning på det finansielle indkøbsresultat, hvorfor IKEA reducerer omkostninger ved at satse på 

produktion og indkøb fra lande, hvor produkterne kan produceres billigt for at sikre 

konkurrencedygtighed.21 Indkøbets vigtighed kan karakteriseres som højt i forhold til den samlede 

påvirkning af profitabiliteten, og produkternes design og kvalitet er standardiseret. 

Den pågældende leverandørs produkter kan karakteriseres som en del af ”leverage items”. Ved at disse 

produkter produceres og indkøbes fra en polsk leverandør, som benytter underleverandører fra lande, 

hvor prismekanismen er endnu lavere, vil produkternes produktionsomkostninger falde, og dermed vil 

indkøbets påvirkning på det finansielle resultat falde.  

I kraft af IKEAs omfattende CSR-politik bliver det på samme tid vanskeligere at finde og oplære nye 

leverandører til fremstilling af de pågældende produkter, som vil kræve, at IKEA bruger ressourcer på at 

etablere et brugbart samarbejde. Grundet det ressourceforbrug, som kræves for at etablere et samarbejde 

med nye leverandører, er IKEA ikke interesseret i hyppig udskiftning af leverandører og forbinder ikke 

deres leverandørrelationer med korttidskontrakter, som ellers karakteriseres som en del af ”leverage 

items”. I stedet fokuserer IKEA på langvarige leverandørrelationer22, og dermed kan der argumenteres 

for, at supply chain-risiciene stiger i forhold til sourcing fra lavprislande, hvor der kan være flere CSR-

relaterede risici forbundet med det pågældende indkøb.  

 

Den valgte leverandør færdigproducerer en mindre andel af IKEAs samlede møbelsortiment, så det er 

ikke en nøgleleverandør for IKEA, men det kan på sigt blive en større leverandør. IKEA beskriver, at de 

har et fornuftigt samarbejde med leverandøren, men der er ikke tale om en leverandør, som producerer 

                                                           
21 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 7) 
22 Interview casevirksomhed (bilag D, spm. 9) 
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”strategic items” i forhold til Kraljics (1983) porteføljemodel23. Derfor argumenteres der for, at 

leverandørens produkter indgår under ”leverage items”, men at produkterne med tiden vil blive rykket 

tættere mod ”bottleneck items”, da leverandørmarkedets kompleksitet vil stige i forhold til det marked, 

som leverandøren befinder sig på. Dette sker i forlængelse af de samarbejdsaftaler, som leverandøren 

har, for at kunne færdigproducere det endelige produkt til IKEA, og derfor vil produkterne og 

leverandøren på sigt opnå en mere dominerende position i forhold til det nuværende scenarie. 

Forskydningen er illustreret i figur 9 og viser, at supply chain-risiciene for de pågældende produkter vil 

stige, og det tydeliggør vigtigheden af attraktiviteten i samarbejdsrelationen. 

 

Den anbefalede indkøbsstrategi, som knytter sig til ”bottleneck items”, er at sikre, at den rette 

produktvolumen kan imødekommes af leverandøren, og partnerskabet må da karakterisereres med en 

tæt samarbejdskontrakt mellem leverandøren og kunden. Selvom prisen fortsat er en afgørende faktor 

for IKEA, må dette kombineres med den forståelse, der er af kompleksiteten i forhold til det samlede 

leverandørmarked og indkøbets vigtighed.  

 
Figur 9: Kraljic (1983) med skitsering 

Egen tilvirkning 

                     Høj 

 

   Lav                       Høj 

Leverandørmarkedets kompleksitet  

Supply chain risici 

 

Attraktivitetsanalyse 

I forlængelse af Kraljics (1983) porteføljemodel, hvor produkternes kategorisering for den pågældende 

leverandør blev belyst, udvides analysen med en attraktivitetsanalyse, hvor værdi, tillid, magt og 

afhængighed i relationen belyses. Bensaous (1999) porteføljemodel vil indgå i afsnittet om magt og 

afhængighed og baseres på de produkt- og markedsbetingelser, som er gældende for relationen.  

                                                           
23 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 4) 

Leverage items 

Volumenvarer 

”Lav pris” 

 

Strategic items 

Strategiske varer 

”Tæt samarbejde” 

Non-critical items 

Ukritiske varer 

”Effektivisering” 

 

Bottleneck items 

Flaskehalsvarer 

”Kontrakter” 

Indkøbets   

vigtighed i 

forhold til det 

finansielle 

resultat 
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Levering: 

Rettidig levering 

Leveringens fleksibilitet 

Leveringens nøjagtighed 

Procesomkostninger: 

Styring af lager 

Varehåndtering 

Indgående inspektioner og 

kontrol 

Fremstilling 

 

CSR: 

Efterlevelse af IWAY-

regelsæt 

Indstilling og kendskab 

til CSR 

Service og support:  

Produktrelaterede services 

Kundeinformation 

Outsourcing af aktiviteter 

Leverandørkendskab: 

Kendskab til markedet 

Forbedring af eksisterende 

produkter 

Time to market: 

Designopgaver 

Prototype-udvikling 

Validitet af produktet 

Produktets kvalitet: 

Produktets performance  

Produktets pålidelighed  

Produktets anvendelighed 

Personlig interaktion: 

Kommunikation 

Løsninger af problemer 

Fælles mål 

Direkte produktions-

omkostninger: 

Pris i forhold til 

konkurrenter 

Prisnedskæringer 

Omkostningsreduktion 

Figur 10: The Relationship Value Driver” (Ulaga, 2003) 

Egen tilvirkning 

7.1.2 Værdi i relationen 
For at definere værdibegrebet tager analysen udgangspunkt i ”The Relationship Value Driver”           

(Ulaga, 2003), hvor de grønne markeringer i figur 10 vil blive anvendt til analysen. De syv punkter er 

gennemgået med IKEA for at få defineret den reelle værdiskabelse i forhold til den pågældende 

leverandørrelation.24 IKEAs samarbejdsrelationer har en signifikant betydning for virksomheden, da 

størstedelen af virksomhedens produkter produceres og købes hos leverandørerne, hvorfor 

leverandørernes betydning har et centreret fokus for casevirksomheden. 

Ved hjælp af Ulagas (2003) framework er det muligt at undersøge og sammenholde relationens 

værdiskabelse. Som beskrevet under opgavens afgrænsning er fokus i denne opgave rettet mod IKEA, 

da det kun har været muligt at indhente sporadisk information om den pågældende leverandørrelation til 

IKEA, hvorfor analysen i stedet tager udgangspunkt i en skitsering af den faktiske værdi kontra den 

forventede værdi, som IKEA har i relationen med leverandøren. 

 

 

    

        

  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 3 og bilag F) 
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IKEA oplyser at have et stort fokus på værdiskabelse. Når værdien i en samarbejdsrelation skal 

vurderes, sker det i fællesskab med den enkelte leverandør, hvor processer kortlægges, og det defineres, 

hvordan arbejdet fremadrettet må gribes an for at sikre en optimal værdiskabelse, som sker ved hjælp af 

value stream mapping25 og leverandørevalueringer.  

En leverandørevaluering hos IKEA består typisk af seks faser, som fordeles ud på et år. Først skitseres 

det i samarbejde med leverandøren, hvad der fremadrettet er vigtigt at fokusere på, og det klarlægges, 

hvis der har været fejl eller mangler ved samarbejdet. Herefter beslutter det pågældende indkøbsteam, 

som er tilknyttet leverandøren, hvad den samlede opfattelse af leverandøren må være, og fastsætter en 

evaluering ud fra dette. En sammenholdelse af tidligere evalueringer af den pågældende leverandør 

drøftes i indkøbsteamet, hvorefter en ny udviklingsplan fastlægges i samarbejde med leverandøren, og 

sidste fase er en opfølgning på den lagte udviklingsplan.26     

Til samtlige af de syv punkter for værdiskabelsen (Ulaga, 2003) oplyser IKEA, at de vurderes højt i 

forhold til den leverandørrelation, som der tages udgangspunkt i (bilag E og F). For at præcisere dette 

nærmere har IKEA vurderet de enkelte værdier og vægtet hvert af punkterne fra en skala fra 1 (svag) til 

7 (meget stærk), hvilket tydeliggør punkternes vigtighed.  Hver af de syv punkter er beskrevet i tabel 9, 

og herefter er de profileret i figur 11. Profileringen viser IKEAs forventede værdi og den faktiske værdi i 

relationen, og data er indhentet fra interviews med casevirksomheden. 

 
Tabel 9: Vurdering af de enkelte value drivers  

Egen tilvirkning 

Produktets kvalitet 

Forventet værdi for IKEA                                                                Meget stærk værdiskabelse (7) 

Leverandøren forventes at efterleve de kvalitetsstandarder, som på forhånd er fastsat af IKEA, hvor 

produkterne må leve op til et standarddesign uden fejl. IKEA foretager hyppige besøg hos 

leverandøren for at sikre, at produkterne fremstilles med den rette kvalitet. Det rette kvalitetsniveau 

benævnes at have en høj værdiskabelse, for såfremt leverandøren ikke leverer et produkt efter 

IKEAs standarder, skabes problemer i den øvrige supply chain. 

Faktisk værdi fra leverandør                                                     Tilfredsstillende værdiskabelse (5) 

Værdien for leverandøren består i at sikre, at produkternes kvalitet er tilfredsstillende i forhold til 

IKEAs krav for at kunne bevare samarbejdsrelationen. Selvom kvalitet er en given faktor, handler 

det om, at produktet ikke overdesignes og produceres bedre end det produkt, IKEA ønsker. Derfor 

må leverandøren tilpasse kvaliteten i en sådan grad, at denne stemmer overens med IKEAs 

produktkriterier. Den månedlige kvalitetskontrol på fabrikken er med til at sikre, at dette efterleves, 

                                                           
25 Ordforklaring (bilag I) 
26 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 6) 
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og for leverandøren har det betydet investeringer og ændringer til den nuværende produktionsform 

for at opnå den ”bedst mulige” aftale med IKEA som kunde. Den pågældende leverandørs 

performance omtales som værende tilfredsstillende, men med mulighed for forbedringer. Det 

nævnes, at der på nuværende tidspunkt er en mindre kulturel kløft i forhold til at efterleve et optimalt 

kvalitetsniveau i forhold til slutprodukternes design. 

Service og support 

Forventet værdi for IKEA                                                          Tilfredsstillende værdiskabelse (5) 

Værdiskabelsen for IKEA består i et tæt kendskab, dialog og samarbejde med leverandøren. IKEA 

har via IWAY27 forpligtet sig til at støtte leverandørerne i at opnå de fastsatte standarder og ønsker 

samtidig at sikre en høj grad af service og support. IKEA har hjulpet den pågældende leverandør 

med at spare ressourcer, hvorfor denne er blevet mindre afhængig af fossile brændstoffer til 

produktion, opvarmning og afkøling, hvilket støtter op om IKEAs CSR-strategi. Med investeringen 

har IKEA samtidig en forventning om, at det højner leverandørens værdiskabelse. 

Faktisk værdi fra leverandør                                                                      Stærk værdiskabelse (6) 

Leverandøren modtager løbende vejledning og support fra IKEA, og selvom leverandørens indtægt 

ved at sælge produkter til IKEA på nuværende tidspunkt kan være lavere end indtægten fra øvrige 

kunder, kan dette opvejes i forhold til den support, som leverandøren modtager. Foruden vejledning 

vægtes support i form af informationsdeling, nye markeder, rettidige varebetalinger, opkøb af 

restpartier samt en sikkerhed i forhold til produkternes samlede markedslevetid. 

Levering 

Forventet værdi for IKEA                                                                Meget stærk værdiskabelse (7) 

IKEAs leverandører kategoriseres i forhold til deres samlede leveringstid. IKEAs politik er, at 

de gradvist ønsker at forbedre leverandørernes leveringstider, hvilket de gør i samarbejde med 

den enkelte leverandør. Præcise leverancer er nødvendige i forhold til de mange leverandører, 

som kan være involveret i udfærdigelsen af ét slutprodukt, hvorfor unøjagtige leverancer 

resulterer i koordineringsproblemer og omkostninger for IKEA. 

Faktisk værdi fra leverandør                                                                     Middel værdiskabelse (4) 

Leverandørens processer er designet ud fra en just-in-time-tankegang (JIT)28, hvilket er 

værdiskabende, men samtidig problematisk, såfremt dele til det endelig produkt ikke kan 

fremskaffes med kort varsel fra underleverandørerne. Leverandøren har til tider vanskeligheder 

med at imødekomme de fastsatte leveringstidspunkter, hvorfor den endelige fremstillingsproces 

er blevet rykket, og det genererer en negativ værdi. 

                                                           
27 Ordforklaring (bilag I) 
28 Ordforklaring (bilag I) 
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Leverandørkendskab 

Forventet værdi for IKEA                                                                Meget stærk værdiskabelse (7) 

Det genererer værdi for IKEA, at de har en tæt relation til deres leverandør, og det hjælper dem til at 

opnå en større grad af gennemsigtighed i deres supply chain og tilsvarende efterlevelse af CSR. 

Varigheden af en leverandørrelation betyder, at produktændringer kan udføres billigere, og IKEA 

imødekommes ofte af stor fleksibilitet hos deres leverandører grundet det nære kendskab. 

Faktisk værdi fra leverandør                                                                     Middel værdiskabelse (4) 

Dele af komponenterne til det færdige produkt produceres af underleverandører på andre markeder.  

Leverandørens underleverandører er en del af IKEAs egen globale leverandørdatabase. Dermed 

opnår IKEA kontrol over de underleverandører, som er aktive i fremstillingsprocessen, men for den 

pågældende leverandør kan det betyde tab af ressourcer i forbindelse med forhandlinger med egne 

underleverandører. Endvidere kan leverandøren risikere problemer med at efterleve effektivitet i 

fremstillingsprocessen med de øvrige underleverandører, som kan være mindre fleksible i forhold til 

leverandørens eget produktionsdesign. 

Time to market 

Forventet værdi for IKEA                                                                Meget stærk værdiskabelse (7) 

Vigtigheden af at produkterne lanceres til tiden sammen med fleksibilitet, oplyses at generere en 

meget høj værdiskabelse. IKEA designer hvert år mere end 2.500 nye produkter, og ved at 

leverandøren er med til at reducere ”time to market”, skabes f.eks. en værdi i forhold til at få 

produkterne hurtigere i salg. 

Faktisk værdi fra leverandør                                                                     Middel værdiskabelse (4) 

Leverandøren har en fleksibel produktion og producerer selv de fleste komponenter til de færdige 

produkter, men leverandøren har alligevel et produktionspres i forhold til at kunne levere de 

forespurgte produkter endnu hurtige, da det genererer en værdiskabelse for IKEA.  

IKEA har valgt at hjælpe denne leverandør ved at investere i nye maskiner til produktionen, men har 

samtidig en øget forventning i forhold til produktionstakten. En kortere ”time to market” indikerer, 

at denne leverandør må have et større fokus på effektivitet. Et øget produktionspres har ad flere 

omgange resulteret i produktionsstop grundet medarbejderstrejke, hvilket ikke er foreneligt med 

CSR-tankegangen.  

Som en løsning produceres enkelte af de tidstunge komponenter til de færdige produkter i lande, 

hvor arbejdskraften er endnu billigere end hos den pågældende leverandør. Denne løsning kan være 

værdiskabende, da det herigennem er muligt at reducere den samlede produktionstid, men ud fra de 

givne oplysninger har leverandøren problemer med levering af enkelte af komponenterne fra de 

forskellige underleverandører. 
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Personlig interaktion 

Forventet værdi for IKEA                                                                           Stærk værdiskabelse (6) 

Værdien af et tæt samarbejde med leverandøren betyder, at der løbende kan forhandles priser, 

kvaliteten kan justeres, og indkøb af råvarer og øvrige justeringer kan generere besparelser og 

bæredygtig værdiskabelse for IKEA. Værdiskabelsen består endvidere i, at problemer løses mere 

effektivt samtidig med minimering af risici i samarbejdsrelationen. 

Faktisk værdi fra leverandør                                                                     Middel værdiskabelse (4) 

Leverandøren drager nytte af IKEAs ekspertise. Denne viden betyder, at leverandøren får kendskab 

til at kunne udvide til nye markeder og skabe nye kunderelationer i forlængelse af samarbejdet med 

IKEA. Den personlige interaktion sikrer desuden, at leverandøren hurtigt kan få hjælp til at løse 

eventuelle problemer.  

CSR 

Forventet værdi for IKEA                                                                Meget stærk værdiskabelse (7) 

At leverandøren efterlever CSR, er essentielt og er beskrevet nærmere i IKEAs IWAY, som er 

indlejret i casevirksomhedens fulde supply chain. CSR er derfor et kerneelement i forhold til IKEAs 

forretning, hvor leverandørrelationer er af stor betydning for virksomheden. Fokus er på lange 

samarbejdsrelationer, da det genererer størst værdiskabelse for IKEA i forhold til efterlevelse af 

CSR. Hvor IKEA tidligere selv fastsatte et bestemt niveau for kvalitet, service, pris, miljø og social 

ansvarsbevidsthed, udvikles disse kriterier i samarbejde med leverandøren for at skabe synlighed og 

forståelse for dette.  

IKEA lancerede i 2013 konceptet ”Suppliers Go Renewable”29, hvilket skal hjælpe 

casevirksomhedens 1. tier leverandører30 med at blive mere energieffektive ift. den mængde energi, 

som der benyttes i casevirksomhedens supply chain. Målet med at reducere den samlede 

energianvendelse er af stor værdi for IKEA og en vigtig del af deres CSR-politik.  

Faktisk værdi fra leverandør                                                     Tilfredsstillende værdiskabelse (5) 

Gennem dialog med IKEA har leverandøren en forståelse for vigtigheden af at efterleve 

bæredygtighed for at bevare samarbejdsrelationen. Ud fra det oplyste er kortere leveringstider og 

større udlicitering af funktioner til billigere underleverandører faktorer, som komplicerer relationen. 

Der er ikke noget, som indikerer, at denne leverandør ikke lever op til IKEAs krav om CSR, hvorfor 

det må vurderes, at værdiskabelsen til dette parameter er høj, men som IKEA oplyser, er arbejdet 

med CSR en kontinuerlig proces, som kan blive bedre over tid. 

 

                                                           
29 Ordforklaring (bilag I) 
30 Ordforklaring (bilag I) 
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Figur 11: Sammenfatning af "Relationship Value Driver" 

Egen tilvirkning 

Den forventede og faktiske relationsværdi kan nu beregnes ved at gange IKEAs vægtning til hvert punkt 

med en allerede beregnet koefficient fra artiklen ”Capturing value creation in business relationships:          

A customer perspective” (Ulaga, 2003).  

I forhold til datagrundlaget kan vægtningen ikke angive en nøjagtig fordeling, da det er såkaldte ”bløde 

værdier”, som nummereres, men skitseringen tydeliggør alligevel, hvordan værdien fordeles ud fra de 

drøftede informationer, og illustrerer værdiskabelsen for en nyere men repræsentativ samarbejdsrelation 

til IKEA. 

Forventet relationsværdi IKEA: Produktkvalitet + service og support + levering + time to market + 

leverandørkendskab + personlig interaktion + CSR:  

(0.2 x 7) + (0.15 x 6) + (0.15 x 7) + (0.10 x 7) + (0.15 x 6) + (0.05 x 6) + (0.15 x 7) =  6,30 

 

Faktisk relationsværdi IKEA: Produktkvalitet + service og support + levering + time to market + 

leverandørkendskab + personlig interaktion + CSR: 

(0.2 x 5) + (0.15 x 6) + (0.15 x 4) + (0.10 x 4) + (0.15 x 4) + (0.05 x 4) + (0.15 x 5) =  4,45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 skitserer, at leverandøren vurderes højt i forhold til service og support og efterlevelse af CSR, 

hvor det vurderes, at der er en enslydende opfattelse af værdien. I forhold til de givne informationer fra 

casevirksomheden opstår de væsentligste afvigelser fra værdiskabelsen ved levering og ”time to 
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Figur 12: Tillid i relationen (Dyer, 2000) 

Egen tilvirkning 

market”. Begge dele har stor værdi for IKEA, men efterleves ikke tilfredsstillende på nuværende 

tidspunkt.31  

Som det oplyses i interviewet, bilag E, er samarbejdsrelationen kontinuerlig og med fokus på 

forbedringer, og idet samarbejdsrelationen betragtes som forholdsvis ny, må det forventes, at der 

løbende vil ske tilpasninger til leverandørens performance. Samtidig må det tages i betragtning, at 

IKEAs forventede værdiskabelse fra deres leverandører fastsættes meget højt, hvorfor det til 

sammenligning med den valgte leverandør vil generere afvigelser. Til dette oplyser IKEA, at de 

forventer den fulde efterlevelse af værdiskabelse fra deres leverandører, men at dette forventes at højnes 

i forhold til relationens varighed. Arbejdet består herefter i at præcisere vigtigheden af de enkelte 

afvigelser mere detaljeret.  

7.1.3 Tillid i relationen 
Tillid i relationen er en forudsætning for at lede og styre relationer, og IKEA beskriver tillid som en 

vigtig faktor i forhold til deres leverandørsamarbejde. Vigtigheden heraf kan drages parallelt til IKEAs 

CSR-politik og medvirker til at skabe konkurrencedygtige fordele, som IKEA anvender i forlængelse af 

deres konkurrencestrategi.32 Tillid i relationen er skitseret i figur 12. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med udgangspunkt i Dyers (2000) hypotese har IKEA vurderet, hvordan disse perspektiver passer i 

forhold til casevirksomhedens opfattelse af tillid i leverandørrationen.  

Hypotese 1 jf. et sociologisk perspektiv: Relationens varighed. Jo længere tid leverandør-køber-

relationen har varet, desto større er leverandørens tillid over for kunden. 

                                                           
31 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 3) 
32 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 4) 
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Hypotese 2. jf. et sociologisk perspektiv: Jo større face-to-face-interaktion der er mellem køberen og 

leverandøren, desto større niveau af tillid har leverandøren til kunden. 

 

Hypotese 3. jf. et procesbaseret perspektiv: Leverandørens tillid er højere, når kunden har vedvarende 

og gentagne udvekslinger/handler med leverandøren. 

 

Hypotese 4. jf. et procesbaseret perspektiv: Jo større hjælp kunden udviser over for leverandøren, 

desto større er leverandørens tillid over for kunden. 

 

Hypotese 5. jf. et økonomisk perspektiv: Jo større et ejerskab kunden har i forhold til leverandørens 

varer, desto større er leverandørens tillid over for kunden. 

 

IKEA fremhæver vigtigheden af alle tre perspektiver i forhold til tillid i relationen. Ud fra det 

sociologiske perspektiv fremhæves face-to-face-kontakt og relationens varighed, hvilket er essentielt for 

IKEAs tilgang til deres leverandører. En langsigtet samarbejdsrelation med leverandøren over tid sikrer 

kendskab, hvor det gælder, at jo længere tid relationen varer, desto større forventes den gensidige tillid 

at være.  

En større grad af interaktion mellem parterne med gentagne handler understøtter det procesbaserede 

perspektiv, som kan sammenkædes med det økonomiske perspektiv, hvor IKEA ønsker at have så stort 

et ejerskab som muligt i forhold til leverandørens varer. Tillid i relationen skabes for IKEA, når 

casevirksomheden samarbejder med leverandøren for at opnå omkostningsbesparelser, lavere 

transaktionsomkostninger og mulighed for en større grad af effektivitet.  

 

Det er en vedvarende udviklingsproces at højne leverandørens performanceniveau, men ved at IKEA 

investerer i leverandørrelationen, styrker det samtidig konkurrenceevnen og sikrer et niveau af tillid i 

forholdet, som højnes ved hjælp af informationsdeling, et øget niveau af gennemsigtighed samt åbent 

samarbejde på tværs af virksomhedens supply chain.  

Som tidligere beskrevet er samarbejdet med den valgte leverandør en nyere relation, og på samme måde 

som analyseret i værdiskabelsen påpeges det, at tillidsniveauet øges, jo længere varighed relationen har 

(Dyer, 2000; Seppänen et al., 2007). Idet IKEA har investeret i samarbejdet med leverandøren og har 

hjulpet denne med at spare ressourcer ud fra en bæredygtig tilgang, kan det betragtes som en 
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tilkendegivelse over for leverandøren, hvorfor IKEA ligeledes forventer, at tillidsgraden i relationen 

udvikles yderligere over tid.33 

 

7.1.4 Magt og afhængighed i relationen 
Med afsæt i Bensaous (1999) porteføljemodel analyseres den magt og afhængighed, som relationen 

mellem IKEA og leverandøren er karakteriseret af i forhold til de specifikke investeringer, som er 

involveret. 

Den pågældende leverandør agerer på et konkurrencedygtigt marked, hvor der er mange mulige 

leverandører, som IKEA kan vælge iblandt, og søgeomkostningerne anses som forholdsvis lave. Dette 

giver IKEA en magt, såfremt de ønsker at finde en ny leverandør. Samtidig har IKEA en stor andel af 

deres leverandørers marked, hvilket i forhold til den pågældende leverandør kommer til udtryk ved, at 

IKEA på nuværende tidspunkt har en andel på ca. 40 % af leverandørens omsætning. Det oplyses at 

både leverandøren og IKEA har investeret i relationen (bilag F). 

 

Ud fra leverandørens produkt-, markeds- og øvrige forhold kan relationen placeres i Bensaous (1999) 

kvadrat ”Market Exchange”, figur 13. Det typiske partnerskab, som knytter sig til leverandørrelationer 

til denne kategori, er karakteriseret af en mindre grad af investeringer fra både leverandørens og 

casevirksomhedens side. Leverandørens produkter har en høj grad af standardisering, og der er mange 

øvrige leverandører på markedet, som kan producere de pågældende produkter. Dog bærer 

partnerskaber under ”Market Exchange” præg af begrænset informationsdeling og samarbejde, hvor 

netop denne relation er karakteriseret af at have en meget høj grad af informationsdeling og samarbejde. 

 
Figur 13: Portfolio Model of Relationships (Bensaou, 1999) 

Egen tilvirkning 

                     Høj 

 

   Lav                       Høj 

Leverandørens specifikke investeringer 

                                                           
33 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 4 og 11) 
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Der kan derfor argumenteres for, at dele af IKEAs opbygning af partnerskaber placerer relationen under 

”Strategic Partnership”. Det strategiske partnerskab er som udgangspunkt dyrt at opbygge, og det er 

både leverandøren og kunden, som investerer i relationen for over tid at udvikle et langtidsbaseret 

samarbejde. Produkterne, som knytter sig til dette partnerskab, har en høj grad af kompleksitet og 

udarbejdes ud fra ikke-standardiserede komponenter. 

Den pågældende leverandørs produkter hører ikke til denne kategori, men samarbejdet og de 

investeringer, som knytter sig til IKEAs ændrede leverandørstrategi, taler for et generelt billede af, at 

casevirksomheden formår at skabe en balance mellem ”Market Exchange” og ”Strategic Partnership”.  

Leverandøren betragtes ikke som en nøgleleverandør, men ud fra relationens opbygning – hvor der 

arbejdes med en JIT-baseret produktion bagud i forsyningskæden, den omfattende CSR-politik og det 

ønskede niveau af værdiskabelse i samarbejdet – taler det for, at IKEA anskuer dele af deres 

leverandører ud fra en strategisk vinkel, og sammenholdt med både leverandørens og 

casevirksomhedens investeringer i samarbejdet bringes fokus tættere på et strategisk partnerskab.  

IKEAs samtidige fokus på at reducere de potentielle risici, som er forbundet med sourcing fra low-cost-

leverandører, betyder, at IKEAs strategiske tilgang til sine leverandørrelationer understøtter vigtigheden 

af det leverandørfokus, som virksomheden har, hvor værdi, tillid og magt/afhængighed i relationen 

tydeliggøres, selvom produkterne og markedet har en karakteristik af ”Market Exchange”.34  

Grundet IKEAs positionering og magtforhold er det nødvendigt, at virksomheden agerer ud fra en 

strategi, som styrker leverandørens motivation, hvilket kan ske ved et højt niveau af kommunikation, 

samarbejde samt store købsvolumener, som indikerer en sikkerhed for leverandøren. 

Ud fra figur 14 kan det samlet udledes, at partnerskabets design indikerer et match i forhold til at sikre 

sammenhæng i opbygningen af relationen. 

 
Figur 14: Relationens design (Bensaou, 1999) 

Egen tilvirkning 
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34 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 7) 
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7.1.5 Relationens attraktivitet 
Den pågældende leverandør er en nyere men repræsentativ leverandør i forhold til IKEAs samlede 

leverandørnetværk og er derfor relevant for vurderingen, og den samlede attraktivitet i relationen 

opsummeres i tabel 10 (Hald et al., 2009). 

Metoden karakteriserer den samlede attraktivitet ud fra værdi, tillid og magt/afhængighed i relationen. 

 

Tabel 10: Forventet attraktivitet (Hald et al., 2009) 

Egen tilvirkning 

Samarbejdsrelationens attraktivitet for IKEA 

Forventet værdi Høj Faktisk værdi Lav 

Forventet tillid Høj Faktisk tillid Høj (Middel) 

Forventet magt/ 

afhængighed 

Høj (Middel) Faktisk magt/ 

afhængighed 

Lav 

Forventet 

attraktivitet 

Høj Faktisk 

attraktivitet 

Lav 

Konsekvens af 

relation 

Høj attraktivitet 

som ønskes til 

samarbejdet  

Konsekvens af 

relation 

Leverandørens indsats kan tolkes som 

mangelfuld, og der kan fastsættes større 

krav til det videre samarbejde. Såfremt 

dette ikke efterleves, kan en afvikling af 

relationen blive aktuel. 

 

IKEA forventer en høj værdiskabelse af relationen mellem virksomheden og den pågældende 

leverandør, men i praksis er den faktiske værdiskabelse mindre, end hvad der forventes, hvilket er 

tydeliggjort i tabel 10. Tabellens kategorisering gør brug af en vurdering som værende høj eller lav, men 

i forhold til denne analyse er det nødvendigt at benytte en kategorisering mellem de to yderpunker, 

hvilket da er skrevet i de to parenteser i tabel 10.  

I forhold til relationens værdiskabelse kan der argumenteres for og imod, hvorvidt den faktiske 

værdiskabelse fra leverandøren bør vurderes højere, men ud fra de oplyste informationer og den 

værdiskabelse, som IKEA forventer, tydeliggøres et gap mellem den forventede og den faktiske værdi 

fra leverandørens side. Da leverandørens performance ikke er optimal i forhold til IKEAs ønskede 

niveau, vil det fremadrettet betyde større opmærksomhed på leverandørens performance, for at højne 

værdiskabelsen.35 

 

Den forventede tillid i relationen vurderes højt og skabes for IKEA over tid ud fra det procesbaserede, 

sociologiske og økonomiske perspektiv, og denne tillidsskabelse er med til at øge den samlede 

værdiskabelse for relationen og kan forventes at øges over tid. Der er ikke oplysninger som indikerer, at 

                                                           
35 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 3) 
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den faktiske tillid mellem leverandøren og IKEA bør kategoriseres lavere, hvorfor denne er vurderet højt 

trods relationens varighed, som ellers vil indikere en mindre grad af tillid i relationen.  

 

Den faktiske magt og afhængighed i relationen vurderer IKEA på nuværende tidspunkt som lav. Hvis 

leverandøren på sigt bliver en større leverandør for IKEA og de i større grad kommer tættere på et 

strategisk partnerskab, hvilket IKEA ønsker, vil niveauet af magt og afhængighed stige i forhold til 

leverandørens produkter og produktets vigtighed.36 Leverandøren vil da få en mere dominerende 

positionering og en højere kategorisering for den samlede attraktivitet, som casevirksomheden må 

forholde sig til. 

 

7.2 Delkonklusion underspørgsmål 2 
Analysens informationer er videreformidlet af IKEA, og ud fra disse data tydeliggøres, at IKEA 

forventer en høj attraktivitet for virksomhedens samarbejdsrelationer. Da analysen kun er baseret på 

IKEAs informationer, giver dette et billede af relationen set fra IKEAs synspunkt, og ikke et 

sammenligneligt billede af attraktiviteten set fra leverandørens forventninger og faktiske attraktivitet.  

 

For løbende at vurdere attraktiviteten i leverandørrelationer arbejder IKEA med nuancerede analyser, 

som måler og vurderer relationerne ud fra value stream mapping, hvor værdiskabende aktiviteter, 

nødvendige aktiviteter og spildaktiviteter tydeliggøres.37 Dermed benytter casevirksomheden en LEAN-

baseret38 tilgang med performancemålinger til at justere attraktiviteten i relationerne og undersøge, hvor 

i processen den enkelte leverandør skaber mest produktionsmæssig værdi og omvendt. 

Hver leverandør evalueres samtidig i IKEAs sourcing-systemer, som gør brug af kvantitative og 

kvalitative data. I disse systemer samles en stor grad af informationer om den pågældende leverandør, 

som synliggør leverandørens profitabilitet, og oplysninger om, hvorvidt leverandøren er disponeret for 

at udgøre en potentiel risiko for IKEA.39  

 

De komponenter, som frameworket fra Hald et al. (2009) gør brug af, er med til at beskrive en 

attraktivitet. Denne attraktivitet kan løbende højnes eller falde, alt afhængig af hvordan de forskellige 

komponenter påvirkes. Derfor gælder det for IKEA om at få skabt de typer af relationer, som bidrager 

bedst til attraktiviteten, og dermed arbejde med de mekanismer, som er med til at skabe det ønskede 

niveau i forhold til leverandørens indsats.  

                                                           
36 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 4) 
37 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 3) 
38 Ordforklaring (bilag I) 
39 Interview casevirksomhed (bilag D, spm. 9 og bilag E, spm. 3 og 10) 
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Med fokus på vigtigheden af IKEAs sourcing-beslutninger kan der argumenteres for, at opgavens 

attraktivitetsanalyse er med til at påpege og detaljere øvrige forhold, som ikke umiddelbart benyttes i de 

systemer, som IKEA bruger, idet IKEAs overordnede fokus fortsat er på produktionsmæssig værdi, som 

da indgår som en aktiv del af deres attraktivitetsanalyse. 

Når IKEA har en forventning om, at et partnerskab til en leverandør resulterer i et strategisk 

partnerskab, og/eller markedets kompleksitet stiger i forhold til de pågældende produkter, kan dele af de 

anvendte faktorer fra opgavens attraktivitetsanalyse være anvendelige. Mekanismerne fra opgavens 

attraktivitetsanalyse kan dermed fungere som et supplement til de øvrige værktøjer, som IKEA allerede 

benytter, for samlet at opnå en mere detaljeorienteret tilgang, som ligeledes beregner og anskuer 

attraktiviteten fra leverandørens vinkel. Ved at sammenfatte disse mekanismer tydeliggøres forhold, 

som en virksomhed som IKEA må være interesseret i, særligt med fokus på casevirksomhedens 

ændrede leverandørstrategi.  

 

8. Sustainability Risk Management  
 

8.1 Hvilke faktorer er med til at sikre, at casevirksomheden kan efterleve CSR i det globale 

leverandørnetværk? 

Denne del af analysen gør brug af Giannakis (2016) framework for skitsering af sociale, bæredygtige 

supply chain-risici. Data til analysen er indsamlet fra interview (bilag E) og sammenfattes med de 

sociale leverandørrisici, som er udledt af opgavens strategiske SWOT-analyse. 

 

De fem trin i Giannakis (2016) framework anvendes til at analysere, hvordan IKEA identificerer og 

håndterer bæredygtige risici i casevirksomhedens supply chain. Da IKEA på flere områder kan betragtes 

som en frontløber i forhold til styring af CSR i deres supply chain, dannes en synliggørelse af, hvilke 

CSR-tiltag casevirksomheden benytter i det globale leverandørnetværk.  

IKEA har iværksat et utal af tiltag for at minimere risici samt forbedre det sociale arbejde med CSR, 

hvorfor det kun er en mindre del af disse tiltag, som fremhæves i opgaven. Det følgende afsnit er derfor 

ikke endeligt i forhold til belysningen af underspørgsmålet.  

 

Global sourcing er præget af en høj grad af risici, hvorfor SRM er nærliggende til at belyse 

casevirksomhedens arbejde med CSR. Risici, som relateres til SRM, udgør miljømæssige, finansielle og 

sociale risici (Pojasek, 2011; Giannkis, 2016). Da listen er omfattende for de typer af risici, som knytter 

sig til IKEA, er belysningen rettet mod de sociale risici og IKEAs leverandører.  
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Grundet casevirksomhedens størrelse og markedsmæssig positionering er IKEA særligt eksponeret for 

risici hos deres leverandører, men samlet fremstår casevirksomheden som en virksomhed, der formår at 

håndtere CSR i leverandørnetværket. En forståelse af dette vil afslutningsvist indgå i analysen, hvor 

bæredygtige udfordringer, løsningsmodeller og resultater analyses. 

1. Identificering af risici: Den typiske identificering af bæredygtige risici sker ved, at IKEA benytter 

risici-mapping ud fra et ”Balanced Scorecard”. Her identificeres kritiske aktiviteter, idet udgangspunktet 

er, at casevirksomheden skal have klarlagt et så nuanceret billede som muligt. 

De sociale risici, som oftest knyttes til IKEAs globale leverandørsamarbejde, relateres til efter-

spørgsels-, forsynings- og operationelle risici såsom produktionsproblemer og mangel på efterlevelse af 

produktspecifikationer, herunder mangel på ressourceudnyttelse og spild. Et uddrag af potentielle 

leverandørrisici oplyses at være:40 

 

o Børnearbejde/tvungen arbejdskraft  

o Diskrimination ift. race, køn, alder, religion og politiske holdninger 

o Overtrædelse af sikkerhedsmæssige foranstaltninger  

o Udnyttelse af arbejdskraft ift. gældende regler på det pågældende marked 

o Ukorrekt aflønning af medarbejdere 

o Ukorrekte/ulovlige ansættelseskontrakter/uorganiseret arbejdskraft 

 

2. Vurdering af risici: Målbare beregninger for at vurdere risici udarbejdes af IKEA ved hjælp af 

omfattende systemer, hvor sandsynlighed og påvirkningsgrad beregnes og herefter visualiseres ud fra 

risikomatricer. Sandsynlighed, sværhedsgrad og konsekvens af den pågældende risiko i 

leverandørnetværket tydeliggøres, og den rette grad af risikoplanlægning ud fra risk management-

strategier kan etableres. 

IKEA oplyser, at alle risici fra trin 1 betragtes som høje, men hvor især brug af børnearbejde/tvungen 

arbejdskraft i leverandørnetværket udgør en forhøjet risiko i forhold til IKEAs omdømme, såfremt dette 

ikke efterleves af leverandørerne. Ligeledes må vurderingen samtidig tage højde for øvrige etiske 

konsekvenser, som bliver aktuelle, når vurderingen af risici finder sted.  

                                                           
40 Interview casevirksomhed (bilag D, spm. 9 og bilag E, spm. 7) 
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”Det er utrolig nemt at sige, at børnearbejde blot skal forbydes, men det er ikke så simpelt, og hvad er 

alternativet, hvis de (børnene) bliver frataget muligheden for at tjene penge…Der er ingen hurtige 

løsninger, og det er komplekst at vurdere omfang og risici”.41 

Sandsynligheden for, at tvungen arbejdskraft finder sted i leverandørnetværket, betragtes som lavere end 

de øvrige skitserede risici fra trin 1, men de skadelige virkninger ved denne type risici er af en sådan 

karakter, at IKEA må forebygge, at det hænder. Dette sker ved nøje planlægning af foranstaltninger med 

det formål at sikre, at risikoen forbliver potentiel. 

Risici forbundet med en leverandørs brug af børnearbejde/tvungen arbejdskraft er vist som et eksempel i 

tabel 11, og tydeliggør, at selv en moderat sandsynlighed kombineret med en væsentlig/katastrofal 

konsekvens vil medføre en ekstremt høj risiko for IKEA.  

Tabel 11: Vurdering af risici (interview casevirksomhed, bilag E) 

Egen tilvirkning 

              Konsekvens 

Sandsynlighed 

Ubetydelig Lille Moderat Væsentlig Katastrofal 

Stor Høj Høj Ekstremt høj Ekstremt høj Ekstremt høj 

Sandsynlig Moderat Høj Høj Ekstremt høj Ekstremt høj 

Moderat Lav Moderat Høj Ekstremt høj Ekstremt høj 

Usandsynlig Lav Lav Moderat Høj Ekstremt høj 

Sjælden Lav Lav Moderat Høj Høj 

 

3. Risici-analyse: IKEA grupperer løbende de potentielle risici i kategorier for at sikre overblik over de 

mulige risicis omfang. Her synliggøres mulige risici i forhold til de valgte SRM-strategier samt de 

konsekvenser, som den pågældende risiko medfører.42  

4. Imødegåelse af risici: IKEA benytter i større og mindre grad de fire metoder for imødegåelse af 

risici (Giannakis, 2016). Leverandørerne forpligter sig via IWAY til at efterleve IKEAs fastsatte regler, 

som sikrer, at IKEA kan kontrollere og minimere mulige risici i leverandørnetværket, men IKEA er 

fortsat nødt til at være omhyggelige for at sikre, at håndhævelsen sker korrekt i praksis.43  

Da IKEA befinder sig på usikre markeder, er kontrol af risici en nødvendighed, og det sker bl.a. ved 

hyppige leverandørbesøg. Såfremt leverandøren i mindre grad overtræder IWAY, tages først en dialog 

med leverandøren, hvorefter leverandøren ud fra en aftalt tidsperiode må sikre den nødvendige handling. 

                                                           
41 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 8) 
42 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 8) 
43 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 9) 
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Sker dette ikke, eller er overtrædelsen af en sådan art, at den har en moderat eller større konsekvens for 

IKEA, kan casevirksomheden annullere samarbejdet med øjeblikkelig virkning, hvilket kan have en 

konsekvens for leverandørens fremadrettede virke.44 Endvidere imødegås sociale risici ved at 

samarbejde med NGO’er.45 

5. Måling af risici: IKEA benytter value stream mapping til måling af risici i deres leverandørnetværk 

og evaluerer risici i forskellige systemer ud fra kvantitative og kvalitative data. Selve produkterne 

evalueres ved hjælp af et ”Sustainability Product Scorecard”.46 I systemerne samles omfattende 

information om den enkelte leverandør, hvor det er muligt at tydeliggøre, hvilke leverandører som er 

mere disponerede end andre leverandører for at påføre IKEA risici. Hermed klassificeres leverandørerne 

ud fra hvilken risikozone, de befinder sig inden for.47 

Som analyseret i opgavens SWOT-analyse er manglende gennemsigtighed i casevirksomhedens 

leverandørnetværk en risiko, som kan resultere i uhensigtsmæssige CSR-udfordringer og dermed 

skadelige virkninger og negativ omtale. Denne udfordring arbejder casevirksomheden aktivt med, 

hvorfor den afsluttende del af dette afsnit vil tydeliggøre, hvordan casevirksomheden håndterer denne 

risiko, og hvilken betydning dette indtil videre har haft for virksomheden. 

Udfordringer: Sociale CSR-risici knyttet til IKEAs globale leverandørnetværk 

o Manglende gennemsigtighed i den globale leverandørbase 

o Manglende håndtering af CSR-udfordringer og disponering for negativ omtale  

 

IKEAs håndtering af risici 

  

Etablering af ”trust lines”: Siden 2012 har IKEA gjort brug af de såkaldte ”trust lines”, som 

leverandørerne kan benytte til råd og vejledning samt rapportering af uetisk opførsel hos øvrige 

leverandører. Leverandørerne har en tryghed, men modsat kan leverandøren ikke vide sig sikker på sin 

egen rapportering.48 

 

Etablering af lokale indkøbskontorer: Ved løbende at etablere lokale indkøbskontorer tæt på de 

leverandørerne sikrer IKEA kontrol, træning, support og løbende måling af leverandørernes 

performance. Samarbejdsrelationerne opbygges og gøres personlige, da IKEAs repræsentanter 

                                                           
44 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 6 og 12) 
45 NGO: Non-Governmental Organizations 
46 Ordforklaring (bilag I) 
47 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 10) 
48 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 11) 
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involveres i leverandørens produktion og opnår en indsigt og viden om leverandørernes forhold. Det 

oplyses, at det er en omfattende proces at kategorisere leverandørerne i forhold til de ønskede 

samarbejdsniveauer, som skal opfyldes for at opretholde samarbejdet med IKEA.49 

”Et helt simpelt eksempel er leverandører, som ikke forstår vigtigheden af brandsikkerhed. De tænker 

kortsigtet, og det er en udfordring, at få dem til at forstå problematikken, når de ikke indser alvoren, og 

det kan generere nogle alvorlige situationer for os”.50 

 
Informationsdeling: Øget gennemsigtighed i leverandørbasen sker ved, at IKEA har øget niveauet for 

informationsdeling og samtidig taget afstand fra opfattelsen af, at information skal være en lukket kilde, 

forbeholdt en mindre del af virksomhedens supply chain. Valide supply chain-beslutninger kræver en 

stor grad af data til at analysere, forebygge og kontrollere risici, ud fra hvilket en øget 

informationsdeling bidrager til, hvorfor IKEA bruger informationsdeling som en faktor for at mindske 

usikkerhed og risici.51 

IWAY: IKEAs IWAY må efterleves af virksomhedens leverandører. De formuleringer og krav, som 

står beskrevet i IWAY, opdateres løbende i takt med større indsigt i CSR-feltets og omverdenens 

forandring. Kravene, som IWAY skildrer, sætter bl.a. fokus på socialt ansvar og kan betragtes som en 

udvidelse af en allerede etableret forretningsstrategi, og de er således fuldt integreret i hele 

casevirksomhedens virke. Trods de nedskrevne kriterier fra IKEAs IWAY er samarbejdet med 

leverandørerne fortsat komplekst og en udfordring i visse lande. Derfor kræver IKEA, at hver 

leverandør minimum har én repræsentant ansat, som er ansvarlig for, at den pågældende leverandør 

efterlever IWAY. Det skal samtidig være en repræsentant med tilstrækkelig erfaring og den rette 

forståelse for de påkrævede sociale forhold, som er afgørende for, at kontrakten med IKEA kan 

opretholdes.  

 

Længerevarende samarbejdsrelationer: Hvor IKEA tidligere havde korte samarbejdskontrakter med 

virksomhedens leverandører, ønsker casevirksomheden nu at etablere længerevarende kontrakter, da det 

gør det nemmere for IKEA at vedligeholde de enkelte relationer og over tid skabe et højere 

attraktivitetsniveau for relationen, som kan hjælpe med at reducere risici. 

 

Reducering af leverandørbase: En ny kurs for leverandørstyring med længere samarbejdskontrakter 

betyder, at leverandørbasen er reduceret. En strategi med færre leverandører er for IKEAs 

vedkommende et ønske om at sikre en mere effektiv forretning, hvor der samtidig skabes bedre 

                                                           
49 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 3 og 11) 
50 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 11) 
51 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 3 og 12) 
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konkurrencevilkår i forlængelse af de faste samarbejdsaftaler med leverandørerne. Flere leverancer fra 

færre leverandører har endvidere en økonomisk betydning for de leverandører, som har en kontrakt med 

IKEA. 

Ved at IKEA indsnævrer leverandørfeltet, er der frigjort medarbejderressourcer hos IKEA. Disse 

ressourcer bruger medarbejderne på andre opgaver såsom udvikling og forbedring af relationer til de 

vigtigste af virksomhedens leverandører samt opfølgning og analyse på leverandørenes performance. 

Endvidere bruges de ekstra ressourcer på de leverandører, som har behov for ekstra support, og som kan 

udgøre en potentiel risiko for casevirksomheden. Dermed er indkøbsfunktionerne i IKEA blevet mere 

strømlinet og effektiviseret med et større fokus på de strategiske leverandører såvel som de 

leverandører, der kan udgøre en risiko for casevirksomhedens supply chain.52  

 

Uddannelse af leverandører og medarbejdere: Uddannelse af leverandører sker ud fra etiske 

uddannelsesprogrammer og workshops for løbende at forebygge og minimere risici i forbindelse med 

uetisk adfærd. På samme måde gør IKEA ligeledes brug af intern uddannelse af egne 

medarbejdergrupper, således at fokus rettes mod uddannelse som en løsningsmodel for at sikre en vis 

grad af konsistens over for leverandørerne, da det ikke længere kun er faktorer som pris og kvalitet, som 

medarbejderne må fokusere på hos leverandørerne.53  

 

Resultat af løsninger 

Resultatet af de løsningsmodeller, som IKEA gør brug af, bevirker, at casevirksomheden har skabt en 

større grad af gennemsigtighed i samarbejdet med virksomhedens leverandører og dermed en mindre 

disponering af mulige risici, som samtidig kan håndteres langt hurtigere end tidligere.  

De strammere krav til IKEAs leverandører for at efterleve IWAY styrkes ved, at IKEA satser på at 

skabe tættere og længerevarende relationer ved at samarbejde med leverandørerne. Således sikres på 

samme tid en større forståelse hos leverandøren i forhold til at efterleve de CSR-politikker, som IKEA 

gør brug af, og foruden denne forståelse for nødvendigheden medvirker efterlevelsen af CSR samtidig 

til at reducere risici, hvorfor dette har en dobbeltvirkende og stærk effekt.  

De færre leverandører bliver samtidig større leverandører for IKEA, idet de skal levere den samme 

produktmængde som tidligere. Det betyder, at IKEA investerer langt flere ressourcer i det enkelte 

samarbejde med hver leverandør, og derfor er det en nødvendighed, at virksomheden har lokale 

                                                           
52 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 2) 
53 Interview casevirksomhed (bilag E, spm. 12) 
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indkøbskontorer tæt på leverandørerne for at være på forkant med leverandørernes arbejde. Denne 

proaktive form for ansvarlig leverandørstyring har vist sig at have en positiv og beskyttende virkning 

mod negativ omtale som følge af problematiske CSR-forhold i leverandørkæden. 

 

8.2 Delkonklusion underspørgsmål 3 
Frameworket for skitsering af bæredygtig risikostyring (Giannakis, 2016) er med til at tydeliggøre, 

hvordan IKEA kvantificerer bæredygtig risikostyring, hvorfor dette framework er anvendeligt i forhold 

til casevirksomheden.  

Som en global virksomhed med et stort fokus på risikostyring anvender casevirksomheden i praksis 

udvidede dele af de værktøjer, som indgår i dette framework. Ved at opgaven har gennemgået de fem 

trin i frameworket, er der dog skabt en forståelse for, hvordan casevirksomheden identificerer, vurderer, 

analyserer, imødegår samt måler de bæredygtige risici sammen med en tydeliggørelse af de typiske 

CSR-relaterede risici, som knyttes til virksomhedens leverandørrelationer.  

Det er i analysen tydeliggjort, at de oplyste såvel som fundne risici, som knyttes til virksomhedens 

arbejde med CSR, er af stor betydning, grundet de konsekvenser disse måtte have for virksomheden. 

Som det bl.a. er udledt af opgavens SWOT-analyse, er manglende gennemsigtighed i et globalt 

leverandørnetværk en stor trussel for en virksomhed som IKEA. For at imødekomme dette har 

casevirksomheden løbende ændret sin leverandørstrategi for bl.a. at minimere og håndtere dette mest 

effektivt. Det er fortsat en udfordring for IKEA at sikre gennemsigtighed i virksomhedens supply chain, 

men ved at de har optimeret måden, hvorpå de samarbejder med deres leverandører, er resultatet, at de 

har skabt økonomiske fordele for deres leverandører såvel som for sig selv og dermed unikke 

forretningsmuligheder. 
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9. Konklusion 

 

Virksomheders evne til at tage nationalt og internationalt samfundsansvar har fået stigende betydning 

for deres forretningsmæssige succes, hvor bæredygtighed er rykket nærmere virksomhedens 

forretningsstrategi og værdikæde. Samtidig er supply chains blevet mere omfattende og komplekse, 

hvilket øger kravene til virksomheders ansvarlighed ikke mindst i forhold til de globale 

samarbejdspartnere og de udfordringer, som knytter sig hertil. Dette betyder, at virksomheder må 

fokusere på at agere socialt korrekt i den fulde supply chain og gøre brug af et bredt perspektiv, hvor 

virksomhedens strategi tilsvarende må tage højde for den usikkerhed og de risici, som følger med de 

gældende beslutninger om at gøre den enkelte supply chain bæredygtig i alle led. 

Opgavens formål har derfor været at undersøge, hvordan en virksomhed kan skabe sammenhæng 

mellem sin CSR-strategi og sourcing set ud fra et risk management-perspektiv. 

I forhold til litteraturen påpeges en mangel på belysning af den strategiske vigtighed og forståelse, som 

relaterer til, hvordan bæredygtige strategier bedst designes for at imødekomme udfordringer i 

virksomhedens supply chain. Herunder en mangel på belysning af, hvordan bæredygtighed og risk 

management bedst sammenkædes for at håndtere de specifikke udfordringer, der knyttes til relationer på 

tværs af den globale supply chain. 

 
Opgavens analyse har ved hjælp af et survey undersøgt, hvordan et antal virksomheder, som arbejder 

med CSR, betragter den strategiske vigtighed af dette arbejde, samt de barrierer såvel som drivkræfter, 

som knytter sig til CSR. Et flertal af besvarelserne har tydeliggjort vigtigheden af CSR’s betydning for 

virksomhedens strategi, og det påpeger nødvendigheden af, at CSR og strategi sammenkædes og 

integreres. Resultatet er foreneligt med litteraturen inden for dette felt, som ligeledes tydeliggør 

vigtigheden af, at CSR er en aktiv del af en virksomheds strategi og indlejres i den fulde virksomhed.  

Surveyets besvarelser er med til at konkludere, at niveauet for, hvor godt CSR er indlejret i 

virksomhedens strategi, kan betragtes ud fra den forståelse, forankring og værdiskabende effekt af CSR, 

som virksomheden agerer ud fra. Øvrige aspekter såsom tid, ressourcer og virksomhedens omdømme er 

endvidere drivkræfter, som kan medvirke til at øge niveauet for, hvor godt den strategiske 

implementering af CSR finder sted i virksomheden, og som ligeledes kan relateres til det diskuterede i 

opgavens teori og litteraturreview.  
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At virksomhederne har fokus på at højne de ovennævnte faktorer, kan medvirke til mere 

modstandsdygtige og robuste supply chains, som i sidste instans kan være med til at styrke 

virksomhedernes evne til både at håndtere mulige risici sammen med en forventning om en langsigtet 

profitabilitet. 

 

Ud fra opgavens casevirksomhed som er en multinational virksomhed tydeliggøres, at der er mange 

interne såvel som eksterne risici i virksomhedens supply chain, og dermed har virksomheden en 

grundlæggende forpligtelse ved at sikre en miljømæssig og socialt ansvarlig opførsel i den fulde supply 

chain. CSR er derfor en integreret del af casevirksomhedens supply chain, som blandt andet sikres 

gennem minimering af ressourceforbrug og spild, hvilket bevirker, at casevirksomhedens 

samfundsansvarlige arbejde er foreneligt med opgavens grundlæggende definition af CSR.  

 

Grundet casevirksomhedens organisatoriske opbygning relaterer størstedelen af virksomhedens CSR-

udfordringer til dens samarbejdsrelationer, og det er derfor nødvendigt for casevirksomheden at have en 

gennemsigtighed i leverandørnetværket og samtidig kunne styre disse relationer bedst muligt i 

forlængelse af den bæredygtige profilering og signalværdi, som virksomheden ønsker at have. 

Opgaven har belyst, at de produkter, som casevirksomheden har, som kategoriseres under ”bottleneck 

items” eller ”strategic items”, indebærer en høj kompleksitet i forhold til leverandørmarkedet. Når disse 

produkter skal leveres og produceres af færre og samtidig mere betydningsfulde samarbejdsrelationer, 

medvirker det til, at leverandørerne får en større betydning for casevirksomheden, idet der genereres 

flere strategiske partnerskaber, og dermed øges vigtigheden af den gensidige attraktivitet, som er 

nødvendig at skabe i relationen. 

 

Casevirksomhedens leverandørsamarbejde optimeres løbende ved at benytte value stream mapping, som 

indgår sammen med øvrige systemmæssige informationer som en del af relationens attraktivitet.  

Ved at opgaven gør brug af en decideret attraktivitetsanalyse, synliggøres øvrige forhold, som ikke 

umiddelbart ses i forlængelse af de systemer, som IKEA anvender. Trods dele af opgavens indhentelse 

af leverandøroplysninger er af overordnet karakter, kan der argumenteres for, at dele af den pågældende 

attraktivitetsanalyse kan anvendes af IKEA og dermed styrke og supplere de øvrige data, som 

virksomheden allerede gør brug af.  

Sammenholdt med de medarbejderressourcer, som casevirksomheden har frigivet ved at mindske den 

samlede leverandørbase og det samtidige behov for at have en kontinuerlig høj attraktivitet i 

samarbejdet, virker den pågældende analyse anvendelig for casevirksomheden og som et supplement af 

faktorer ud over den i dag overvejende numeriske attraktivitetsvurdering, som IKEA gør brug af.  
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CSR anvendes af casevirksomheden som en metode til at styre mulige risici, og ved hjælp af et SRM-

framework er det undersøgt, hvordan IKEA identificerer, vurderer, analyserer, imødegår og måler risici 

hos deres leverandører. I forlængelse heraf er det samtidig belyst, hvordan IKEA har håndteret 

udfordringen med manglende gennemsigtighed i det fulde leverandørnetværk og mangel på håndtering 

af udfordringer relateret til CSR. 

 

Konklusionen er, at IKEA har ændret deres leverandørstrategi, og det betyder, at virksomheden har 

styrket udfordringerne med manglende gennemsigtighed og håndtering af CSR-problematikker ved at 

iværksætte og fokusere på følgende tiltag: 

Længerevarende samarbejdsrelationer, reducering i antallet af leverandører, løbende uddannelse af 

leverandører, lokale indkøbskontorer tæt på leverandørerne, åben informationsdeling og etablering af 

”trust-lines” til råd og vejledning. Selvom fuld gennemsigtighed og en synliggørelse af CSR-risici i en 

global supply chain syner vanskelig at sikre og håndtere, kan det konkluderes, at IKEAs tiltag har 

mindsket disse udfordringer, og ved både at bruge CSR som et middel til at reducere risici sikres 

samtidig, at CSR efterleves i leverandørnetværket. Samtidig er de færre leverandører til det samme antal 

produkter ensbetydende med, at de enkelte leverandører har fået en større betydning for samarbejdet, 

hvilket igen kan relateres til en høj forståelse og vurdering af samarbejdets attraktivitet.   

 

I forlængelse af den ændrede leverandørstrategi er resultatet af de løsningsmodeller, som IKEA gør brug 

af, at casevirksomheden investerer langt flere ressourcer i den enkelte leverandør for at skabe tættere og 

længerevarende relationer, som bygger på samarbejde med de enkelte leverandører. Foruden en 

konkurrencemæssig fordel med fokus på pris og mængde skabes gennemsigtighed i forhold til den 

enkelte leverandørs arbejde og dermed en større synliggørelse af mulige risici. 

Denne form for ansvarlig leverandørstyring sikrer casevirksomheden en sammenhæng mellem risk 

management og virksomhedens evne til at efterleve CSR ud fra det attraktivitetsniveau, som 

virksomheden skaber med sine globale leverandørrelationer. Dermed minimeres sandsynligheden for 

negativ omtale som følge af problematiske CSR-forhold i leverandørkæden, hvorfor disse 

foranstaltninger for en virksomhed som IKEA må anses at være nødvendige for at sikre den rette supply 

chain-ledelse og for at følge med den globale udvikling. 
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10. Perspektivering 

 

Opgavens teori og litteraturreview har belyst, at litteraturen om bæredygtighed er repræsenteret af en 

kvalitativ researchtilgang med en overvægt af casestudier, som typisk anskues ud fra én enkelt 

virksomhed. Derfor ses det i forlængelse af denne opgave aktuelt at analysere opgavens problemstilling 

til at omfatte et bredere supply chain-virksomhedsperspektiv, hvor en større mængde af kvalitative såvel 

som kvantitative data kan indgå. 

Som opgaven har tydeliggjort, kræves der effektive strategier til arbejdet med bæredygtighed, hvor der 

tages hensyn til påvirkningen af miljø og samfund såvel som de målbare parametre, og virksomheder 

må derfor se på de omkostninger, som er forbundet hermed.  

Opgavens survey-undersøgelse har kort belyst virksomheders forståelse for sammenhængen mellem 

profitabilitet og CSR, men problematikken omkring omkostninger syner i litteraturen at være en 

udfordring, hvor prismekanismen drøftes som en hyppig udfordring i dilemmaet mellem ansvarlighed i 

forhold til virksomhedens aktiviteter kontra omkostningerne ved at understøtte en bæredygtig tilgang. 

Denne opgaves analyse kan derfor udvides til at omfatte pris.  

En metode til at belyse dette kan ske ved at undersøge, hvordan isokvant og isocost kan påvirkes, og 

herigennem virksomhedens omkostningsfunktion i forhold til de stordriftsforhold, som IKEA i forhold 

til det produktionsmæssige design hos virksomhedens leverandører har. Hertil kan optimering og 

planlægning endvidere belyses på længere sigt i forhold til markedets usikkerhed. Derfor er det i 

forlængelse af denne opgaves fokus på risk management og sourcing aktuelt med en analyse af pricing 

som supply chain driver sammenholdt med CSR-problematikken. 

I forhold til denne opgaves casevirksomhed arbejder virksomheden med value stream mapping og 

dermed en LEAN-baseret procestilgang til spild og værdiskabelse. En redegørelse for denne tilgang kan 

ligeledes være interessant i relation til Sustainability Risk Management, hvor belysningen kan tage 

udgangspunkt i teori og metoder fra faget Økonomisk styring af LEAN, hvor det er tydeliggjort, at 

arbejdet med LEAN må inddrage en kalkulativ forståelse for at træffe effektive beslutninger. 

Grundet casevirksomhedens størrelse kan det dog være vanskeligt at skaffe det rette datagrundlag, 

hvorfor belysningen med fordel kan tage udgangspunkt i mindre virksomheder, som ligeledes arbejder 

med LEAN og CSR. Dermed inkluderes et bredere og økonomisk supply chain-virksomhedsperspektiv, 

som både er aktuelt i forhold til litteraturen og den samlede vigtighed til det videre arbejde med CSR. 
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Danisco A/S X X Emnzymer

Danish Crown X X Fødevarer

Dansk Supermarked A/S X X Detailhandel

Dong Energy A/S X X Energi
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Johnson & Johnson X X Medicinal og udstyr

Johnson Controls X X Styrings- og reguleringsprodukter

LEGO systems X X Legetøj

Lemvigh - Müller Stål

Leo Pharma X X Medicinal

L'oreal X Personlig pleje

Lundbeck X X Lægemidler

Mars Nordics X X Fødevarer

MT Højgaard Kontruktion

NCC Kontruktion

Nestlé X X Fødevarer

Nomeco X X Medicinal

Novo Nordisk Medicinal

Novotex A/S X X Tekstiler

Novozymes A/S Bioteknologi

Pandora X Smykker

Procter & Gamble X X Forbrugsgoder

Sampension Pension

Shell X X Olie og energi

Siemens Wind Power Vindmøller

Sneider Electronic X X Elektronik

Statoil X Olie og gas

Toms Gruppen A/S X X Konfekture

Unilever X X Fødevarer

Vattenfall X X Elektricitet og energi

Velux Gruppen X X Vinduer

Vestas A/S X X Energi

William Demant/Oticon X X Audiologi
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 Bilag B  

                                                                                                                                                                  Survey 

 

Emnets belysning:  

 

Strategi og CSR 

Underspørgsmål: 

 

Hvilken forståelse af CSR arbejder virksomheder ud fra, 

og hvilken værdiskabende effekt vurderer virksomheder 

at CSR har? 

Hvor godt er CSR forankret i 

virksomheden 

 

Hvilken forståelse af CSR 

arbejder virksomheden med 

 

Hvor vigtigt opfattes CSR for at 

kunne opnå virksomhedens 

indtjeningsmål 
 

 

o Hvad er din stillingsbetegnelse i virksomheden* 

 

o Hvor mange år har du været ansat i virksomheden* 

 

o I hvor mange år har din virksomhed haft en CSR-

strategi? 

 

o Hvor godt er medarbejdernes samlede kendskab til 

virksomhedens CSR-strategi? 

 

o Hvor stor betydning har CSR i forhold til virksomhedens 

strategi? 

 

o Hvilken forståelse af CSR arbejder din virksomhed ud 

fra? 

 

o CSR relaterer til vores strategi som værende? 

- En integreret strategi, hvor CSR er fuldt forenet med 

virksomhedens strategi 

- En sammenkædet strategi, hvor CSR er 

komplimentært til det traditionelle SCM fokus på 

omkostninger og service 

- En erstatningsstrategi hvor det traditionelle SCM 

koncept er erstattet af en alternativ tilgang til at 

håndtere de miljømæssige og sociale aspekter 

 

o I hvor høj grad vurderer du, at CSR er implementeret i 

virksomheden? 

 

o Hvilke drivkræfter er der for at arbejde med CSR? 

 

o Hvad er de vigtigste barrierer for at arbejde med CSR? 

 

o Mener du, at der sammenhæng mellem CSR og 

profitabilitet? 

 

o Vil en større grad af CSR kunne øge virksomhedens 

indtjeningsmål 

 

o Vil en mindre grad af CSR kunne øge virksomhedens 

indtjeningsmål 

 

*Resultat ej vedlagt i bilag men fremgår af opgavens besvarelse afsnit 3.5.3 



CSR
Totalrapport

Antal besvarelser: 34

Denne rapport indeholder besvarelser for 34 respondenter 
Undersøgelsen blev gennemført i perioden 03-03-2016 - 03-05-2016.
Rapporten blev udarbejdet den 03-05-2016 21:19:36.

CBS spørgeskema  03.05.2016
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3 Hvor mange år har din virksomhed haft en 
CSR-strategi?

Abs. Pct.

Under 2 år

2-4 år 1 2,94%

4-6 år 2 5,88%

6-8 år 5 14,71%

8-10 år 14 41,18%

Mere end 10 år 12 35,29%

Ubesvaret 0 0,00%

Basis 34 100,00%

4 Hvor godt er medarbejdernes samlede 
kendskab til virksomhedens CSR-strategi?

Abs. Pct.

Fuldt kendskab 5 14,71%

Godt kendskab 12 35,29%

Middel kendskab 15 44,12%

Lavt kendskab 2 5,88%

Intet kendskab 0 0,00%

Ubesvaret 0 0,00%

Basis 34 100,00%

5 Hvor stor betydning har CSR i forhold til 
virksomhedens strategi?

Abs. Pct.

Høj betydning 21 61,76%

Middel betydning 11 32,35%

Lav betydning 1 2,94%

Ved ikke 0 0,00%

Andet 1 2,94%

Ubesvaret 0 0,00%

Basis 34 100,00%

6 Hvilken forståelse af CSR arbejder din 
virksomhed ud fra?

Abs. Pct.

FN Global Compact 14 41,18%

FN retningslinjer for menneskerettigheder og 
erhvervsliv

8 23,53%

ISO 26000 8 23,53%

OECDs retningslinjer for multinationale 
virksomheder 

4 11,76%

Global Reporting Initiative (GRI) 0 0,00%

Andet 0

Basis 34 100%

7 CSR relaterer til vores strategi som værende: Abs. Pct.

En integreret strategi, hvor CSR er fuldt forenet 
med virksomhedens strategi

18 52,94%

En sammenkædet strategi, hvor CSR er 
komplimentært til det traditionelle supply chain 
management fokus på omkostninger og service

14 41,18%

En erstatningsstrategi hvor det traditionelle supply 
chain management koncept er erstattet af en 
alternativ tilgang til at håndtere de miljømæssige 
og sociale aspekter

1 2,94%

Andet 0 0,00%
Ved ikke 1 2,94%
Basis 34 100,00%
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8 I hvor høj grad vurderer du, at CSR er 
implementeret i virksomheden?

Abs. Pct.

Fuldt implementeret 9 26,47%
Høj grad 17 50,00%
Middel grad 6 17,65%
Lav grad 2 5,88%
Ingen grad 0 0,00%
Ved ikke 0 0,00%
Ubesvaret 0 0,00%
Basis 34 100,00%

9 Hvilke drivkræfter er der for at arbejde med 
CSR?

Abs. Pct.

Etik/moralsk ansvar 24 70,59%

Riskostyring 31 91,18%
Krav fra topledelsen 29 85,29%
Krav fra investorer 24 70,59%
Krav fra kunder 19 55,55%
Markedsmæssig positionering 21 61,76%
Konkurrencefordele 17 50,00%

Opnå besparelser ved øget produktivitet/lavere 
ressourceforbrug 

13 38,24%

Højere medarbejdermotivation 3 8,82%
Image 14 41,18%
Andet 3 8,82%

10 Hvad er de vigtigste barrierer for at arbejde 
med CSR?

Abs. Pct.

Forhøjede omkostninger 25 73,53%

Mangel på ressourcer til at drive CSR-processen 28 82,35%

Mangel på økonomiske ressourcer          17 50,00%

Øget kompleksitet i virksomhedens supply chain 32 94,12%

Større krav til koordinering 28 82,35%
For mange leverandører at kontrollere 29 85,29%
Mangel på ledelsesmæssigt engagement 9 26,47%
Andet 0 0,00%
Ubesvaret 1 2,94%

11 Mener du, at der sammenhæng mellem CSR 
og profitabilitet?

Abs. Pct.

Meget stor grad 16 47,06%
Høj grad 10 29,41%
Middel grad 5 14,71%
Hverken eller 1 2,94%
Lav grad 0 0,00%
Ved ikke 2 5,88%
Andet 0 0,00%
Ubesvaret 0 0,00%
Basis 34 100,00%

12 Vil en større grad af CSR kunne øge 
virksomhedens indtjeningsmål?

Abs. Pct.

Ja 13 38,24%
Nej 12 35,29%
Ved ikke 6 17,65%
Andet 1 2,94%
Ubesvaret 2 5,88%
Basis 34 100,00%

13 Vil en mindre grad af CSR kunne øge 
virksomhedens indtjeningsmål?

Abs. Pct.

Ja 10 29,41%
Nej 11 32,35%
Ved ikke 8 23,53%
Andet: 0 0,00%
Ubesvaret 5 14,71%
Basis 34 100,00%
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14 Tak for din besvarelse, dine svar er nu gemt 
og registreret! 

Abs. Pct.

Ja tak, send mig venligst en anonymiseret 
opgørelse over den samlede fordeling af 
besvarelser

19 55,88%

Ubesvaret 15 38,46%
Basis 34 100%

Udført af: Eva Petersen (student201604perad) 
Virksomhedsnavn: 
Udførelsestidspunkt: 03-05-2016 21:19:36
Antal besvarelser: 34
Antal inviterede respondenter (pr. e-mail): 51
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 Bilag B  

                                                                                                                                                                  Survey 

Skrevne kommentarer til besvarelse, som anvendes i opgaven: 

o ”Der er tydelig sammenhæng mellem CSR i forhold til vores strategi, men hvis begrebet bruges 

i flæng og uden konsekvens, så mister det indhold og mening, og det er der nogen, der mener, 

det allerede har gjort. For mig giver det dog stadig mening at kalde det CSR”. 

 

o ”Vi bruger bæredygtighed og CSR strategisk til at minimere risici. Det kan eksempelvis være 

risici forbundet med knaphed på ressourcer, der er vitale for vores produktion, men det kan også 

være en lang række andre CSR-mæssige risici, der for eksempel handler om bestikkelse, 

børnearbejde og arbejdsforhold, der kan have en direkte effekt på vores produktion og 

omdømme”. 

 

o ”Vi opprioriterer vores CSR-aktiviteter på grund af det eksterne pres, som medieskandaler er et 

eksempel på. Så nationalt og internationalt er det udefrakommende pres en faktor for 

udviklingen af CSR”. 

 

o ”Vores kunder er mere opmærksomme på varens indhold og de forhold, som denne er 

produceret under, hvilket sker, fordi der nu er en langt større tilgang til informationer end 

tidligere”.  

 

o ”For vores virksomhed er der en økonomisk gevinst at hente i CSR-aktiviteter. En effektiv 

anvendelse af ressourcer i form af eksempelvis energi, vand og materialer betyder mindre 

forbrug og dermed besparelser. Desuden er bæredygtighed i sig selv er blevet et 

konkurrenceparameter, som igen kan indvirke på indtjeningsmålene”. 

 

 



Eva Petersen <epeprivate@gmail.com>

Vedr. projekt om CSR
2 meddelelser

Eva Petersen <epeprivate@gmail.com> 22. marts 2016 kl. 10.40
Til: sst@global-csr.com

Hej Sune.

Tak for din hjælp med at svare på et par spørgsmål til min opgave, det er jeg rigtig glad for og 
det er en stor hjælp.

Jeg læser supply chain management, og skriver en opgave om CSR i danske virksomheder, 
hvor jeg prøver at belyse de udfordringer, som virksomheder har i forbindelse med CSR i 
relation til styringen af deres supply chain. 
Det er hovedsageligt med fokus på koblingen mellem leverandørrelationer og pris, hvor 
opgavens belysning skal gøre brug af et risk management perspektiv.

- Er det din erfaring, at virksomheder kan vælge at gå på kompromis med deres CSR strategi 
for at kunne realisere deres indtjeningsmål – underforstået, vil de sætte deres indtjeningsmål 
over deres CSR strategi?

- Kan en stram CSR strategi være med til at ødelægge virksomhedens evne til at realisere sit 
forretningsgrundlag?

- I hvor høj grad er en virksomhed motiveret over for at fastholde sin CSR strategi på 
bekostning af at skulle skille sig af med en leverandør, som virksomheden har haft et 
upåklageligt, stærkt samarbejde med?

- Hvad er din erfaring mht. hvordan virksomheder er i stand til at tjene penge, når de samtidig 
skal følge en højprofileret CSR strategi, underforstået går det ud over bundlinjen?

Igen skal du have et stort tak for din tid og hjælp, og så ønskes du en rigtig god påske.

De bedste hilsener Eva.

Sune Skadegård Thorsen <sst@global-csr.com> 22. marts 2016 kl. 11.27
Til: Eva Petersen <epeprivate@gmail.com>

Kære Eva – se svarene nedenfor i relation til spørgsmålene
:-)

Page 1 of 3Gmail - Vedr. projekt om CSR
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Jeg har imidlertid på fornemmelsen af at vi ikke helt arbejde med de samme definitioner af CSR.

Mh og god påske

Sune

Sune Skadegaard Thorsen

CEO, GLOBAL CSR

Cell

+45 4020 9906

office +45 4499 5506

Skalbakken 8A
DK-2720 Vanloese

Denmark

Fra: Eva Petersen <epeprivate@gmail.com>
Dato: tirsdag den 22. marts 2016 kl. 10.40
Til: Sune Skadegård Thorsen <sst@global-csr.com>
Emne: Vedr. projekt om CSR

Hej Sune.

Tak for din hjælp med at svare på et par spørgsmål til min opgave, det er jeg rigtig glad for og 
det er en stor hjælp.

Jeg læser supply chain management, og skriver en opgave om CSR i danske virksomheder, 
hvor jeg prøver at belyse de udfordringer, som virksomheder har i forbindelse med CSR i 
relation til styringen af deres supply chain. 
Det er hovedsageligt med fokus på koblingen mellem leverandørrelationer og pris, hvor 
opgavens belysning skal gøre brug af et risk management perspektiv.

- Er det din erfaring, at virksomheder kan vælge at gå på kompromis med deres CSR strategi 
for at kunne realisere deres indtjeningsmål – underforstået, vil de sætte deres indtjeningsmål 
over deres CSR strategi? 

Det er umuligt at generalisere – 1.det afhænger meget af hvor godt CSR er forankret 2. Det afhænger af den 
tilgang/forståelse af CSR virksomheden opererer med 3. Det afhænger af hvor vigtigt CSR opfattes for 
overhovedet at kunne opnå indtjeningsmålene

- Kan en stram CSR strategi være med til at ødelægge virksomhedens evne til at realisere sit 
forretningsgrundlag?

Page 2 of 3Gmail - Vedr. projekt om CSR
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Du må definere både CSR og nu også en ‘stram CSR strategi’ - generelt i vores optik er CSR 
(virksomhedens samfundsansvar) en forudsætning for at realisere sit forretningsgrundlag 

- I hvor høj grad er en virksomhed motiveret over for at fastholde sin CSR strategi på 
bekostning af at skulle skille sig af med en leverandør, som virksomheden har haft et 
upåklageligt, stærkt samarbejde med?
Den ville ikke skille sig af med en leverandør, hvis den har haft et upåklageligt, stærkt samarbejde – da 
samfundsansvar er en integreret del af det at agere som virksomhed vil en CSR strategi, der leder til 
en afbrydelse af samarbejdet med en leverandør bunde i at leverandøren ikke lever op til sit 
samfundsansvar  - det kan jo ikke være ‘upåklageligt’. 

- Hvad er din erfaring mht. hvordan virksomheder er i stand til at tjene penge, når de samtidig 
skal følge en højprofileret CSR strategi, underforstået går det ud over bundlinjen?
Omvendt   al erfaring viser at de virksomheder, der arbejder struktureret og stringent med at implementere 
CSR (højprofileret CSR strategi?) er de virksomheder , der tjener flest penge og vinder flest markedsandele.

Igen skal du have et stort tak for din tid og hjælp, og så ønskes du en rigtig god påske.

De bedste hilsener Eva.
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Bilag D 

Interview med case virksomhed                                                                                           

 

Interview 1 

Dato: 7. april 2016 

Respondent: Sustainability Manager IKEA, Danmark 

Varighed: 34 min. 

Interviewform: Telefonisk 

Formål med spørgsmålene: Belysning af IKEAs tilgang til CSR 

 
Øvrigt: Ord markeret med kursiv indgår i opgavens ordforklaring 

 

Emnets belysning:  

 

Strategi og IKEAs arbejde 

med CSR 

Underspørgsmål: 

 

Hvilken forståelse af CSR arbejder virksomheder ud fra, og 

hvilken værdiskabende effekt vurderer virksomheder at 

CSR har? 

Hvor godt er CSR forankret i 

virksomheden 

 

Hvilken forståelse af CSR 

arbejder virksomheden med 

 

Hvor vigtigt opfattes CSR for at 

kunne opnå virksomhedens 

indtjeningsmål 

 

1. Respondentens funktion i IKEA 

 

2. Vigtigheden af IKEAs CSR-politik 

 

3. Omfanget af CSR 

 

4. IKEAs CSR-politik på et globalt plan 

 

5. Varigheden af IKEAs arbejde med CSR 

 

6. Hvad indebærer IKEAs CSR-strategi 

 

7. CSR-strategiens væsentligste indhold 

 

8. Konkurrenternes CSR-indsats ift. IKEAs arbejde med 

CSR 

 

9. Hvor rentabelt er CSR for IKEA 

 
10. Synliggørelsen af IKEAs arbejde med CSR 

 

11. Kundernes forhold til CSR 

 

1)  

Interviewer: Kan du fortælle om din funktion i forhold til arbejdet med CSR? 

 

Respondent: Siden jeg startede i denne funktion hos IKEA, har jeg fået spørgsmål til, hvad det er jeg 

egentlig arbejder med, så jo. Min position er som udgangspunkt med til at sikre, at IKEAs globale 

strategier også bliver udrullet på dansk niveau, og bliver en del af forretningen i Danmark, så man kan 

sige, at jeg har strategien helt inde under huden, og har et indgående indblik i, hvad der sker i IKEA 

blandt stakeholders og på markedet generelt. Desuden er jeg en aktiv del af globale arbejdsgrupper, som 

arbejder med sustainability, som vi kalder det, og så er jeg ansvarlig for at følge op på lokale 

sustainability mål.  
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Det handler jo om vores operationelle hverdag i varehusene, hvor vi sorterer affald, sparer på energien 

og sådan nogle ting. Og så er der de sociale dimensioner, som handler om vores samfundsansvar i sådan 

lidt mere social forstand med engagement i de områder, hvor vores varehuse er placeret. Så jeg er også 

projektleder for lokale og globale sustainability aktiviteter. 

 

2)  

Interviewer: Hvad er vigtigheden af, at en virksomhed har IKEA har en CSR-politik? 

 

Respondent: Man kan sige, at det er afgørende. Jeg kan slet ikke forestille mig, at vi ikke skulle have 

sådan en politik. Det er jo netop den politik, som er retningsgivende for, hvordan vi sikrer ansvarlig 

opførsel, og viser, hvad det er for tanker, vi har gjort os på CSR-området. Vores politik er med til at 

tydeliggøre, hvordan vi ønsker at fremstå i forhold til vores navn, og det med at vise ansvarlighed. Ved 

at vi har denne politik, så anerkender vi, at vores aktiviteter har en betydning for samfundets udvikling, 

og netop derfor ønsker vi også at spille en proaktiv rolle i forhold til at forbedre sociale og 

miljømæssige forhold, og det må selvfølgelig også ske på globalt niveau.  

Ud fra dine spørgsmål, så kan jeg også bekræfte, at vi betragter denne politik som en måde at undgå 

risici, og hvad der ellers følger med. Det fungerer derfor også som en slags sikring for os, fordi det 

styrker vores omdømme, og hjælper med at minimere uhensigtsmæssige forhold. 

 

3) 

Interviewer: Er jeres CSR-strategi en aktiv del af hele IKEA? 

 

Respondent: Ja, det kan man godt sige. Vi betragter den som indlejret i vores fulde forretning og 

dermed i hele organisationen. I det daglige arbejde fungerer vores sustainability-politik som det 

retningsgivende dokument, som fortæller medarbejdere, kunder og leverandører, hvordan de skal opføre 

sig i forhold til forskellige områder. Det kan være indkøb, miljø og energi, så det er bestemt en aktiv del 

af vores fulde forretning, og også en naturlig del af vores strategiske målsætninger på lige fod med 

øvrige initiativer.  

Når vi arbejder så målrettet med denne politik, så medvirker det til at sikre fælles fodslag i det daglige 

arbejde, som gælder for alle i virksomheden. Jeg mener heller ikke, at CSR eller sustainability kan 

betragtes som et anderledes strategielement end de mange øvrige ting, som alligevel indgår i 

virksomhedsstrategien, men det kræver selvfølgelig, at medarbejdere og ledere på tværs af afdelinger, 

forholder sig til, hvad CSR betyder for dem i deres respektive afdelinger.  

Her kommer min rolle igen til udtryk, for hvis en CSR-politik for alvor skal slå igennem i alle led, så 

kræver det åben kommunikation, og en forståelse af, hvorfor vi gør, som vi gør, så medarbejdere og 

ledere ved, hvordan de skal forholde sig til det. 

 

4) 

Interviewer: Hvordan er CSR en del af IKEA på det globale plan? 

 

Respondent: Sustainability er for os integreret i alle de forskellige funktioner rundt omkring i verden, 

så det betyder, at hvis man sidder som logistikchef, så er man ansvarlig for de dele, man selv har 

mulighed for at påvirke. Men ellers sidder der en person med samme stillingsbetegnelse som mig i de 
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forskellige lande, og ellers er der en global sustainability-organisation, som strukturerer det hele, så det 

er en ganske aktiv del. 

 

5) 

Interviewer: Hvor længe har IKEA arbejdet med CSR? 

 

Respondent: Det korte svar til det spørgsmål må være altid. Vi har altid haft det som en del af vores 

forretning, men da vi udviklede vores Code of Conduct, så kom der skred i tingene. Vi havde nogle 

uheldige sager, hvor vi så en nødvendighed af at gøre tingene mere formaliseret. Den nuværende form 

og struktur som vi benytter, er dog startet omkring år 2000, så det er på dette tidspunkt, at det for alvor 

trådte i kraft. 

 

6) 

Interviewer: Kan du fortælle lidt mere om, hvad IKEAs CSR-strategi omhandler? 

 

Respondent: Vores strategi er bredt formuleret, men grundlæggende så handler det om samfundsansvar 

og den forskel, vi kan gøre. Vores mål er jo, at vi er med til at skabe en bedre hverdag for mange 

mennesker, og det gælder på alle områder. Så vi relaterer det hen til de ting, som vi sælger, og den måde 

vi opbygger vores varehuse på. Men det relaterer selvfølgelig også til de mennesker i de lande, hvor der 

er nogle sociale udfordringer og samfundsskel. Idet vi har et stigende kundegrundlag, så man kan sige, 

at det er med til at øge miljøpåvirkningen i forhold til vores størrelse, og derfor har vi også haft et behov 

for at gentænke vores strategi i en mere bæredygtig retning. Vi ændrede den i 2012 (CSR-strategien 

”People & Planet”), så der tages højde for flere økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer. 

Målet er en 100 % bæredygtig forsyningskæde i 2020, og derfor er vi hele tiden nødt til at følge med og 

udtænke bæredygtige løsninger, da det er en del af vores ansvar som virksomhed og en del af strategien.  

 

Med vores “Suppliers Go Renewable”-program prøver vi at påvirke og inspirere vores                              

1. tier-leverandører i en retning, hvor de bliver mere energieffektive, da vi godt ved, hvor meget energi 

der forbruges til fremstilling af vores produkter. Vi måler desuden vores produkter på, hvor bæredygtige 

de er ud fra et ”Sustainability Product Scorecard”, så vi gør brug af forskellige værktøjer for at følge op 

på strategien. 

 

Interviewer: Indgår FN’s principper i jeres bæredygtige strategi? 

 

Respondent Ja, bestemt! Vores bestyrelse er også inde over de forskellige certificeringsmetoder, da vi 

er nødt til at opsætte kriterier og håndtere de måder, som f.eks. kan relateres til dyrkningsmetoder eller 

andet i relation til vores råmateriale. Det er ekstremt vigtigt for os, at vi påvirker arbejdet i en retning, 

hvor både vi og alle andre bliver bedre til det, så ja, vi er på et globalt niveau med i udviklingen af disse 

principper. 
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7) 

Interviewer: Kan du uddybe de væsentligste forhold i jeres CSR-strategi? 

 

Respondent: Som jeg sagde før, så er vores strategi ganske bred, men vi har defineret tre såkaldte 

drivers i vores strategi, som er områder, som dækker hele feltet, og som repræsenterer IKEA. Den ene 

driver er idéer til et mere bæredygtigt liv hjemme hos vores kunder. Det vil sige produkter, som 

medvirker til at nedbringe vores kunders negative påvirkning på miljøet, som er en væsentlig del af 

vores forretning med at sælge ting til hjemmet, så det er der vores allerstørste negative påvirkning er, 

men også den allerstørste mulighed for at ændre tingene.  

Den anden driver handler om ressource og energiuafhængighed, og den tredje driver handler om social 

ansvarlighed, hvor det især er kvinder og børn fra udsatte grupper, som er fokusområder. Når vi f.eks. 

fokuserer meget på uddannelse til børn, så skyldes det, at det er forankret i vores samarbejde med 

organisationer såsom UNICEF og Red Barnet, og det er i deres ånd, at det mere godgørende arbejde har 

udviklet sig.  

Netop det grundlæggende i den tredje driver om social ansvarlighed handler om at løfte indsatsen og 

gøre noget positivt for så mange mennesker som muligt, og skabe muligheder for at børn kan udvikle 

sig og blive uddannet. Det er en del af vores Code of Conduct, og så vores strategiske samarbejde med 

NGO’er som blev til på baggrund af de sager, der var om børnearbejde tilbage i 90’erne i 

bomuldsbælterne i Indien og Pakistan, og derfor er det også typisk der, vores projekter bliver ved med at 

være. 

 

Interviewer: Så det er et forsøg på at bekæmpe tidligere problemer?  

 

Respondent: Ja, tilbage i 90’erne stod det for mange klart, hvor alvorligt behæftet det var med 

børnearbejde i bomuldsproduktionen i lande som Indien og Pakistan. Der var jo lidt af en bondekultur i 

de områder, hvor der blev dyrket bomuld, og der var relativt mange børn blandet ind i produktionen. 

UNICEF og Red Barnet trådte så til som vores strategiske samarbejdspartnere, og sparkede os bagi, og 

fik os til at udvikle en Code of Conduct, som meget klart definerer, at børnearbejde ikke er tilladt. 

Samtidig har det også medvirket til at sætte nogle sociale forhold eller løfte de generelle sociale forhold 

på stederne, så det har der været meget fokus på, og det vil der fortsat være. 

 

8) 

Interviewer: Hvor meget fylder jeres konkurrenters CSR-indsats ift. jeres arbejde med CSR? 

 

Respondent: Altså, IKEA består jo af mange ting, men vi forbindes nok mest med lave priser og 

fornuftige møbler og måske i mindre grad med ansvarlighed. Når vi har lavet målinger på, hvad vores 

kunder mener, så ligger vi dog relativt pænt på de forskellige parametre til sammenligning med vores 

konkurrenter, så samlet vil jeg mene, at det ser fornuftigt ud.  

Jeg kan selvfølgelig ikke afsløre, hvor vi er placeret, men vi er en handlekraftig virksomhed, som er 

gode til at give vores budskaber til kende, og det forventes jo også af os. Det ligger ligesom implicit i 

vores brand, men vi gør meget for at være på forkant og være en ansvarlig virksomhed, og det synes jeg, 

at vi gør meget godt. Vi kan altid gøre det endnu bedre, men det er jo en proces - for os handler det 

gradvist om at ændre på forretningsmodellen, så vi hele tiden belaster mindre, og den største belastning 

ligger i produktionen af produkterne. Derfor skal vi arbejde hen imod, at vi genbruger meget mere, og at 
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vi bliver bedre til at producere tingene af genbrugsmaterialer og den slags. Vi har adskillige projekter på 

nuværende tidspunkt, og fremadrettet vil det blive endnu mere synligt. 

 

9) 

Interviewer: Er jeres CSR-strategi overordnet en god forretning for IKEA? 

 

Respondent: Ja, og det hænger sammen med alle dele af vores forretning, og har en stor betydning for 

vores kerneforretning. Man kan sige, at sustainability har tråde ud i alle dele af vores forretning, hvor alt 

lige fra at spare på lyset til at sikre ordentlige arbejdsforhold for ansatte i tredjeverdenslande er med til 

at bidrage positivt til vores bundlinje.  

 

Vi har ikke direkte målesystemer som viser, hvordan det påvirker vores profitabilitet, men vi benytter et 

”Balanced Score Card” for at se, hvordan vi performer på pris, kvalitet, logistik, herunder risici. Det 

overrasket givet vis nogle folk, at bæredygtighed godt kan betale sig, men det er meget simpelt, for en 

virksomhed med et godt bæredygtighedsomdømme tjener simpelthen flere penge, og det betyder, at vi 

øger vores profit ved at fokusere på det. 

 

Vi har samtidig øget salget af produkter, som kan hjælpe vores kunder med at leve et mere bæredygtigt 

liv derhjemme med næsten 40 % bare på det sidste år, så det er også en gevinst. Men vores globale 

målsætning er, at det samlet skal øges med 400 procent inden vi rammer 2020. Så svaret må være, at vi 

ser, at der er økonomiske gevinster at hente i CSR-aktiviteter.  

Omkostningsbevidsthed gavner både miljø og bundlinje, men det kræver samtidig, at det hele bliver 

iværksat på en sådan måde, at man sikrer en langsigtet økonomisk performance - det betyder så, at vi 

skal undgå de kortsigtede løsninger og i stedet satse på handlinger, som er med til at sikre en langsigtet 

performance. 

 

Jeg vil godt uddybe det lidt nærmere, fordi groft sagt kan man tale om, at der er to kategorier inden for 

virksomheders arbejde med CSR. Der er den defensive kategori, hvor CSR-indsatsen beror på 

forebyggelse, såsom hvordan forebygger vi, at vi ikke gør nogle forkerte og skadelige ting. Det kan 

være i form af et unødvendigt højt energiforbrug eller ved at undgå valg af leverandører, som bruger 

børnearbejdere. Man kan også tilhøre den offensive kategori, hvor man som virksomhed forholder sig 

til, hvordan man kan blive mere lønsom samtidig med, at man tager ansvar f.eks. med retningslinjer for 

nedbringelse af virksomhedens CO2-forbrug.  

Man kan vel her sige, at vi er gået fra at have en slags bundlinjesikring-tilgang, hvor vi sparer på 

ressourcerne for at nedbringe omkostninger, som er nødvendige for at holde priserne på produkterne.  

 

Jeg mener seriøst, at det giver et stort udbytte for virksomheder at arbejde målrettet med CSR, men 

ligesom med alt andet, så er det vigtigt, at man forholder sig til, hvordan det skal gøres, hvad 

ambitionsniveauet er, og hvordan indsatsen afgrænses, så det ikke får den forkerte effekt…det kan godt 

tage mange år.  
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10) 

Interviewer: Nu nævnte du selv synlighed tidligere. Hvordan kan det være, at I gør så meget for 

at kommunikere jeres arbejde med bæredygtighed ud via jeres digitale platforme? 

 

Respondent: Godt spørgsmål. Der er mange overvejelser, som ligger til grund for, at vi gør det så 

synligt, men vi mener overordnet, at vores kunder har glæde af at kende til vores arbejde, og vi håber 

selvfølgelig, at de vil tænke bedre om os og vores produkter. De overvejelser er en del af, at vi gør så 

meget ud af at kommunikere det ud, så vi kan nå ud til så mange mennesker som muligt. 

Når man kommunikerer sådan nogle ting, så er det fordi, man vil ud med nogle budskaber, og vi tror 

selvfølgelig, at der er noget værdi i de ting, som vi foretager os, og håber da også, at vi er med til at 

inspirere andre, så det er en vigtig del for os. 

Langt de fleste kunder er villige til at ændre på deres vaner og gå efter bæredygtige produkter, hvis det 

vel at mærke ikke koster mere, og samtidig vil de fleste kunder gerne have råd og idéer til løsninger, så 

det potentiale skal vi udnytte, og derfor også kommunikere synligt i vores varehuse. Desuden har vi jo 

lavet rigtig mange tiltag og forbedringer gennem de seneste år, så derfor er det vigtigt for os, at det ikke 

bare går i glemmebogen.  

Vi vil jo gerne være meget transparente, og derfor er synligheden ud ad til også vigtig, så vores kunder 

kan koble det til vores produkter, og se den sammenhæng der er - det er nemlig ikke nemt. Én ting er at 

vi fortæller om det, men der er i virkeligheden ikke mange, som er interesseret i at høre om det, 

medmindre de virkelig kan relatere til det.  

 

11) 

Interviewer: Tror du at CSR har en betydning for jeres kunder ift. at produkterne er low-cost 

produkter? 

 

Respondent: Vi bruger mange ressourcer på at være eksperter for at hjælpe vores kunder med at skabe 

et mere bæredygtigt liv derhjemme, og vi bruger som sagt aktivt vores brand til at være med til at 

inspirere kunderne til at leve mere bæredygtigt. Det kan vi f.eks. gøre ved, at vi er med til at lancere og 

sikre brugbare løsninger, som alle har råd til, og som gør, at forbrugeren kan spare vand og affald og 

andre ressourcer i deres dagligdag. Når vi designer produkter, som er i en prisklasse, hvor de fleste kan 

være med, så man kan sige, at vi hjælper. 

 

Interviewer: Men tror du, at kunderne har en egentlig interesse i leve mere bæredygtigt? 

 

Respondent: Både ja og nej. For nogle folk er det vigtigt, og de folk vil gerne handle steder, som tager 

ansvar, men når det kommer til stykket, så er det et mindretal, som virkelig går målrettet efter det. Jeg 

kan vel godt sige, at vi oplever det som værende relativt lidt vigtigt for vores kunder.  

 

Når vi foretager målinger på vores hjemmeside, så er det ganske lidt, der relaterer til arbejdet med 

bæredygtighed og socialt ansvar, og det er mere søgen efter pris, og hvorvidt produkterne er på lager, 

som vores kunder kigger efter. Én ting er, hvad folk siger, men hvad de gør i praksis er ofte noget andet, 

og det er ikke en hemmelighed, at mange folk vælger ud fra pris - derfor kan vi ikke sige, at vi oplever 

det som styrende for vores kunders vaner.  
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Når der indimellem har været nogle mindre heldige episoder med IKEA, så har vi faktisk svært ved at se 

det i vores salgstal. Det er dog vigtigt for os at fortsætte arbejdet, og hele tiden foretage bæredygtige 

forbedringer, så derfor er kunsten at overbevise kunderne om, at de bæredygtige produkter er mindst 

ligeså gode som de såkaldte ikke-bæredygtige produkter. 
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Interview 2 

Dato: 26. april 2016 

Respondent: Sustainability Manager IKEA, Danmark 

Varighed: 1 time, 4 minutter 

Interviewform: Telefonisk 

Formål: Belysning af en repræsentativ leverandørs attraktivitet samt belysning af, hvordan bæredygtig 

risk management håndteres 
 

Øvrigt: Ord markeret med kursiv indgår i opgavens ordforklaring 

 

Emnets belysning:  

 

Sourcing og leverandør-

attraktivitet 

Underspørgsmål: 

 

Hvordan kan en attraktivitetsanalyse bidrage til styrkelse 

af casevirksomhedens håndtering af sourcing og globale           

leverandørrelationer? 

 

 

1. Hvad karakteriserer IKEAs leverandørsamarbejde? 

 

2. Hvad betyder IWAY for leverandørerne? 

 

3. Hvilken betydning har værdiskabelse ift. IKEAs              

leverandørrelationer?  

 

4. Hvordan vurderes tillid og magt, og hvilken betydning 

har det for IKEAs leverandørrelationer? 

Emnets belysning:  

 

Sourcing og Sustainability 

Risk Management  

Underspørgsmål: 

 

Hvilke faktorer medvirker til, at case virksomheden kan 

efterleve CSR i det globale leverandørnetværk? 

 5. Hvordan udvælges leverandørerne? 

6. Hvordan vurderes og evalueres leverandørerne? 

7. Hvilke risici identificeres typisk hos leverandørerne? 

8. Hvordan vurderes risici? 

9. Hvordan imødegås risici? 

10. Hvordan måles risici? 

11. Hvordan sikres gennemsigtighed i leverandør-

netværket? 

12. Hvilke faktorer medvirker til, at CSR kan håndteres i 

leverandørnetværket? 
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1)  

Interviewer: Hvad karakteriserer typisk jeres leverandørsamarbejde? 

 

Respondent: Det er en del faktorer som gør, men hvis jeg skal fremhæve de vigtigste, så er det ærlighed 

og respekt, som er nøglebegreber for vores samarbejde. Vi gør meget for at sikre, at vores forskellige 

samarbejdspartnere er opmærksomme på dette, og så selvfølgelig for at få det implementeret som en del 

af kulturen. For at vi skal kunne efterleve sustainability i det fulde netværk, så er vi nødt til at have et 

tæt samarbejde til vores leverandører og øvrige partnere for at forstå, hvor de enkelte råvarematerialer 

kommer fra, før vi kan støtte op om forbedringsmuligheder og håndtere efterlevelsen af sustainability i 

forhold til vores leverandører - ansvaret er her fordelt på funktioner frem for afdelinger, da det genererer 

en større ansvarlighed. 

 

2) 

Interviewer: Hvad betyder IWAY for leverandørerne?  

 

Respondent: IWAY er jo vores regelsæt i forhold til vores leverandører, hvor regler er beskrevet, som 

vores leverandører skal efterleve for i det hele taget at indgå i et samarbejde med os. Det er med til at 

sikre, at vi f.eks. undgår tvangs- eller børnearbejde. De underleverandører som leverandøren bruger, 

underskriver endvidere en erklæring som påpeger, at de er med til at efterleve vores regelsæt om 

minimumskrav for miljø og arbejdsbetingelser.  

 

Vi går meget op i at sikre langvarige relationer med vores leverandører, og derfor har vi også reduceret 

vores leverandørbase med ca. 50 % siden midten af 90’erne trods et stigende salg. Fordelene er at vi nu 

kan opnå bedre volumenrabatter og en bedre leveringsperformance, og vi kan samtidig bruge de    

frigivne ressourcer et andet sted såsom hos vores leverandører - det sikrer samtidig besparelser i forhold 

til de kontrolbesøg, som vi har hos den enkelte leverandører, fordi det betyder, at der ikke er så meget at 

komme efter. Samtidig kan jeg også tilføje, at vi selvfølgelig modtager feedback fra vores leverandører 

gennem regelmæssige leverandørundersøgelser, og hvert tredje år, foretager vi en større undersøgelse. 

Her er der spørgsmål som omfatter, hvordan leverandøren betragter samarbejdet med IKEA og andre 

ting.  

Jeg ved at noget af den mindre positive feedback, som vi modtager omhandler specifikationer, som 

enten er for komplicerede eller som leverandørerne ikke kan se relevansen af - eller at de mener, at            

reglerne giver for lidt valgfrihed f.eks. i forhold til hvilke materialer, som de kan benytte. 

 

Interviewer: Hvordan motiverer I så leverandørerne til at efterleve bæredygtighed? 

 

Respondent: Det er en proces, som sker over tid, men normalt når en leverandør har en god forståelse 

af IKEAs normer og forventninger, og når leverandøren føler en god sikkerhed i samarbejdet. Vi sørger 

for, at leverandørerne forstår vigtigheden, men også at de er bevidste om de fordele, som hører med til at 

arbejde så målrettet med sustainability.  
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3) 

Interviewer: Hvilken betydning har værdiskabelse i forhold til jeres leverandørrelationer?  

 

Respondent: Det betyder meget. Nogle ting betyder selvfølgelig mere end andre, men samlet er det 

vigtigt, at det hele går op i en højere enhed. Værdiskabelse indgår jo som en del af den samlede            

bedømmelse af en leverandør, som vi laver i fællesskab med leverandøren. Her får vi kortlagt processer, 

og finder ud af, hvordan arbejdet fremadrettet skal gribes an for at sikre et passende niveau. Typisk sker 

det vha. value stream mapping, hvor vi kan se, hvordan leverandøren har performet.  

Kriterier for kvalitetsniveau, service, pris og ansvarsbevidsthed udvikler vi sammen med leverandøren 

for netop at skabe en forståelse. 

 

Interviewer: Hvis vi tager udgangspunkt i den pågældende leverandørrelation (bilag F), hvordan kan 

værdien så karakteriseres - Hvis du skal vurdere leverandøren ud fra de syv punkter ift. værdiskabelse, 

som jeg har sendt til dig, kan du så sige lidt om, hvad I forventer af værdi? 

 

Respondent: Jeg skal lige finde papirerne. To sec. Det er svært at foretage sådan en vurdering, for vi 

griber det lidt anderledes an i praksis, men jeg synes ellers, det er nogle relevante punkter, du har taget 

frem...  

 

Respondent: De punkter som du nævner, vurderer vi alle højt. Det er svært at sige, at der er nogle af 

dem, som ikke betyder noget, for det gør de alle - altså kvalitet, levering, leverandørkendskab, time-to-

market og CSR er jo alfa omega. At vi har en personlig dialog med vores leverandører, er jo også 

vigtigt, men måske kan det vurderes en anelse lavere, hvis det endelig skal være. Hvis syv er det højeste, 

så kan det vurderes til seks.  

 

Interviewer: Hvad med service og support? Hvis du skal sætte et tal på? 

 

Respondent: Igen hælder jeg til at sige syv. Vi ønsker jo at give vores leverandører en god ballast og 

være med til at hjælpe dem med at opnå de ønskede mål, så det kræver selvfølgelig noget service fra 

vores side af. Nå, nu ved du i hvert fald lidt om, hvad der er de vigtigste faktorer.  

 

Interviewer: Godt, det noterer jeg. Det var så den forventede værdi. Måske vi kan løbe den faktiske 

værdi igennem, hvor du samtidig sætter et par ord på den pågældende leverandør? 

 

Respondent: Det kan vi godt, men som jeg har fortalt til dig i forbindelse med det her interview, så 

udleverer vi ikke oplysninger, som relaterer direkte til vores leverandører. 

 

Interviewer: Det er helt ok - det er heller ikke nødvendigt med oplysninger, som henviser direkte til 

leverandøren, så du kan blot fortælle de ting, som er passende til jeres regler. 
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Respondent: Den faktiske værdi - den leverandør som du har fået data på (bilag F), er på nuværende 

tidspunkt ikke en leverandør, som lever helt op til vores krav. Omvendt er vores forventninger også 

høje, som du kan høre. Men det er altså en nyere relation, og vi har samarbejdet med leverandøren i små 

2,5 år, og det betegner vi som værende nyere. Hvis du gerne vil have mig til at sætte tal på de forskellige 

punkter, så kan jeg godt det. 

 

Interviewer: Meget gerne, og gerne et par ord til de enkelte vurderinger. 

 

Respondent: Egentlig kan jeg jo sende dig et uddrag af den vurdering, som vi har, men det er måske 

ligeså godt, at vi bare løber det igennem nu her - ja, lad os gøre det. 

(Respondenten vurderer i interviewet leverandøren ud fra de syv punkter og en talmæssig bedømmelse 

ift. den faktiske og den forventede værdi). 

 

Værdi Vurdering 1 (svag) til  

7 (meget stærk) 

Vurdering 1 (svag) til 

 7 (meget stærk) 

Faktisk værdi Forventet værdi 

Produktets kvalitet 5 7 

Service og support 6 6 

Levering 4 7 

Time-to-market 4 7 

Leverandørkendskab 4 6 

Personlig interaktion 4 6 

CSR 5 7 

 

Respondent: 

Produktets kvalitet: Det er selvfølgelig vigtigt for os, at vores leverandører ved, hvordan de skal                

producere de pågældende produkter. Vi støtter gerne op med vejledning, men helt overordnet er det op 

til leverandøren, at producere et produkt, som lever op til vores standarder, og det måler vi på, så vi er 

sikre på at produktet er i orden. Der er helt specielle regler for det, og kvaliteten skal selvfølgelig være i 

orden ift. den type produkter, som vi sælger.  

 

Når der er tale om en ny leverandør, som der jo er i dette tilfælde, så foretager vi hver måned et            

kvalitetskontrol og sikrer, at alt er, som det skal være. Vi har ikke regler for, hvor længe vi gør det, men 

så længe det er nødvendigt, og så længe leverandøren er forholdsvis ny, så afsætter vi ressourcerne.  

Det kan måske lyde af meget, at vi er så meget ”på”, og så vidt jeg kan se, så har denne leverandør en 

udemærket performance, men som på sigt skal blive bedre. Vi har jo også investeret i samarbejdet, så 

det er jo i alles interesse, at tingene er i orden.  

 

Service og support: Som jeg har været inde på, så sikrer vi, at alle vores leverandører får hjælp og          

vejledning, og det hjælper jo til, at vi hele tiden kommer tættere på vores mål. Nu når vi taler 

sustainability, så er det jo også nogle af de ting som gør, at vi rent faktisk kan hjælpe vores leverandører 

med at reducere deres forbrug, og vi hjælper også med at sikre nye produktmarkeder til mange dem, og 
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de har en sikkerhed i at have os som kunde. Her tænker jeg på rettidige betalinger, og at de ved, at der er 

sikre ordrer fra os.  

 

Levering: Ja, det er jo alfa omega, at vi er garanteret varer til tiden, da det er ganske omkostningsfuldt 

med forsinkelser. Vi har koordinering med de forskellige produktioner, som er timet, så det skal 

efterleves, men vi prøver samtidig at forbedre leverandørernes hastigheder, og her spiller vores support 

igen ind. Altså, vi investerer indimellem i maskiner til en leverandørs produktion, og det er bl.a. for at 

sikre en større effektivitet, men der kan også være nogle sikkerhedsmæssige hensyn, som vi er inde at 

støtte op omkring - så leverandører som leverer til tiden, og er fleksible - det er meget vigtigt for os, og 

derfor er leverandørens processer også designet med fokus på just-in-time-leveringer. 

Ellers arbejder vi med LEAN i vores produktion, men hvis vi skal blive på sporet, så har der lige med 

denne leverandør været lidt problemer med leveringer, som til dels har været på grund af dårlig 

koordinering mellem leverandøren og underleverandørerne. Vi ved godt, at nogle af vores leverandører 

kan føle et produktionspres, men vi stiller krav til dem, hvis vi skal være deres kunde, men selvfølgelig 

skal tingene hænge sammen.  

Nu springer jeg lige lidt i punkterne, men f.eks. for denne leverandør har vi foretaget investeringer, og så 

vil vi gerne se en værdi og et afkast på sigt, men det kan også resultere i, at tingene går lidt i kludder. 

Det har rent faktisk givet os nogle store forsinkelser, at leverandørens medarbejdere i starten af 

samarbejdet nedlagde produktionen af flere omgange. Det er jo slet ikke holdbart, og det er heller ikke 

foreneligt med hele bæredygtighedstankegangen. Vores lokale team har derfor også været mere på 

banen for at hjælpe med at få det hele på plads. 

 

Leverandørkendskab: Da vi ændrede vores leverandørstrategi var det bl.a. fordi, vi ønskede en tættere 

kontakt til vores leverandører, så helt simpelt så har det en stor værdiskabelse for os, at vi har fået 

etableret dette samarbejde med de forskellige leverandører. Det hænger jo lidt sammen med dit næste 

punkt (personlig interaktion). Det kræver selvfølgelig tid og en justering af medarbejderressourcer, men 

i det lange løb så giver det os kun fordele. Vi har f.eks. meget nemmere ved at forhandle priser med 

vores leverandører, og hvis vi har ændringer til et produkt, så er det nu hurtigere at få tingene tilrettet. 

 

CSR: Sustainability, ja det giver næsten sig selv - høj værdiskabelse, og vi forventer, at leverandøren 

overholder det. Som jeg sagde før, så hjælper et tæt samarbejde på mange ting, og vi mener, at det gør 

det nemmere for vores leverandører at leve op til vores krav om bæredygtighed. Det kan altid blive        

bedre, og det er en proces, som hele tiden vil være der, men vi er også klar over, at det er sådan det 

forholder sig, og så tager vi det derfra.  

 

4) 

Interviewer: Hvordan vurderer I tillid i samarbejdet med jeres leverandører, og hvordan 

kommer det til udtryk? 

 

Respondent: Når vi taler tillid, så er én af de vigtigste ambitioner, at leverandørerne er til at stole på og 

samarbejde med, så når leverandøren siger ja til at opfylde kravet, så skal det selvfølgelig ske og det 

samme med vores underleverandører.  
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Den altoverskyggende faktor for, at vi kan gøre brug af global sourcing skyldes tillidsniveauet. Der skal 

være en gensidig tillid i relationerne mellem os og alle vores strategiske leverandører, og også mellem 

vores tier 1-leverandører. og tier 2-leverandører, og det kræver en skarp analytisk sans og gode evner 

til at opbygge og pleje relationer. 

Det kræver vilje fra begge parter at udvikle de langsigtede forhold, og det handler om både bløde og 

hårde faktorer for at skabe den rette balance. For os består tillid dog også af, at være sikker på, at vi kan 

stole på leverandørerne, så derfor kommer de (leverandørerne) på papir. Det betyder at vi har styr på 

dem og underleverandørerne og sikrer, at de lever op til vores krav. 

 

Interviewer: Jeg har sendt dig fem forskellige bud på opfattelse af tillid. Kan du fortælle, om de 

stemmer overens med jeres opfattelse af tillid i samarbejdsrelationer og i givet fald hvordan?  

 

Respondent: Jeg synes at de alle passer godt. Vores strategi er jo bygget op omkring samarbejde med 

vores leverandører, så derigennem sikrer vi en tæt kontakt, hvor det hersens face-to-face-kontakt efter-

leves. Vi gør brug af hyppig information til alle leverandører, og ellers har det ligeledes en betydning, 

hvor længe samarbejdet varer.  

Vi ønsker jo de lange relationer frem for en hyppig udskiftning, og det giver også en større sikkerhed og 

konkurrencefordele - dels når vi investerer i samarbejdet, men også for leverandøren, som jo ser, at vi 

rent faktisk er en seriøs og vel også en god kunde at have på papiret. 

  

Interviewer: Den sidste del omhandler magt i relationen. Hvad tænker du om det i forhold til den 

pågældende leverandørs rolle? 

 

Respondent: Hvis du tænker på, hvor meget magt den pågældende leverandør har, så vil jeg sige, at det 

er forholdsvis lidt. Planen er selvfølgelig, at det skal blive en større leverandør på sigt med fokus på de 

produkter, som leverandøren producerer. Det vil så betyde, at det bliver en vigtigere leverandør for os, 

men det tager tid at udvikle, og som sagt er det jo et nyere samarbejde, så det er typisk på denne måde, 

at det starter.    

 

5) 

Interviewer: Hvordan udvælger I jeres leverandører? 

 

Respondent: Først og fremmest er vores udvælgelseskriterier høje, så leverandørerne vælges som 

udgangspunkt på baggrund af en såkaldt “best buy policy”, hvor de dels ud fra pris og et sæt regler             

vurderes, og reglerne skal overholdes for at blive vores leverandør. Kravene omhandler f.eks. attitude og 

opførsel, leverandørens finansielle situation, muligheden for at støtte vores mål, arbejdsforhold og igen i 

det hele taget leverandørens opførsel. Herefter sker kommunikation og koordinering med vores 

leverandører via de forskellige indkøbskontorer, som vi har rundt om i verden. 
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6) 

Interviewer: Hvordan vurderer og evaluerer I jeres leverandører? 

 

Respondent: Overordnet sker det ud fra deres performance, kvalitetsniveau og hvor stor en risiko de 

udgør for os. Vi har flere systemer, som vi bruger til at sætte niveau på leverandørerne, og ud fra 

forskellige farvekategorier, så kan vi se, hvordan den enkelte leverandør klarer sig. F.eks. så betyder 

grøn, at leverandøren samlet klarer det godt, og er en foretrukken leverandør. Farven gul betyder, at               

leverandøren har fået en advarsel inden for de sidste 90 dage, og derfor har noget at rette op på, men 

selv her kan leverandøren ansøge om at få yderligere 30-90 dage, men får så farven orange. Endelig har 

vi sort som betyder, at samarbejdet vil ophøre, og den pågældende leverandør bliver ”blacklisted”, og 

kan ikke samarbejde med os igen. Vores leverandører skal enten være inden for den grønne eller gule 

kategori for at lave forretning med os.  

 

Hvert år foretager vi enten annoncerede eller uanmeldte besøg hos leverandørerne, hvor de evalueres ud 

fra spørgsmål og observationer. Det kan være alt lige fra om arbejdspladsen har det rette sikkerheds-

niveau, om fabrikken har de rette faciliteter, og i det hele taget om arbejdsforholdene er i orden. Alt 

afhængig af hvordan leverandøren klarer sig, kan der iværksættes flere besøg indtil situationen er, som 

den skal være. 

I Asien foretager vi f.eks. hyppigere disse besøg, end vi gør i Europa, fordi der er flere risici forbundet 

med produktion i sådan et land - ellers allokerer vi ressourcer i forhold til de leverandører, som per-

former bedst, og de leverandører som er godt på vej.  

De leverandører som har et stabilt performanceniveau, og som er kategoriseret som ”bedst ydende 

leverandører”, foretager vi ikke længere planlagte IWAY revisioner hos, men tilfældige uanmeldte 

kontrolbesøg er stadig en aktiv del. Det giver os som sagt mulighed for at fokusere på leverandører med 

en højere risiko og lande, hvor leverandørerne har brug for mere støtte til at efterleve IWAY.  

 

Når vi besøger leverandørerne, så har hver indkøber eller tekniker, som tager ud, en udgave af IWAY 

med på besøget, som indeholder standardspørgsmål til leverandøren, og det gør det hele meget          

nemmere, for så ved vi, at der er blevet spurgt ind til de forskellige ting, og tingene bliver gjort ensartet 

selvom IWAY og arbejdsmetoder er tilpasset den enkelte leverandør, og målene varierer derfor fra 

leverandør til leverandør. 

Hvis vi nu finder tegn på, at en leverandør gør brug af f.eks. børnearbejde, så sørger vi for, at det bliver 

stoppet, men vi kræver også, at leverandøren sikrer, at det pågældende barn kommer i skole og bliver 

uddannet. Det er helt sikkert noget, som vi følger op på i en længere periode. Det er lidt forskelligt i 

hvor lang tid, men vi tager det alvorligt. Samtidig ønsker vi heller ikke at udfase leverandøren med det 

samme, fordi vi mener ikke, at det er en løsning på situationen. Hvis vi stopper samarbejdet, så vil           

problemet bare fortsætte, og så er det jo godt det samme. Det er selvfølgelig ikke for enhver pris, men vi 

tager et ansvar, og det gør vi f.eks. på denne måde, jeg har fortalt om.  

 

Interviewer: Har I andre tiltag end det årlige kontrolbesøg for at evaluere leverandørerne? 

 

Respondent: Ja, for det er kun en mindre del af det hele. Hvis jeg lige skal sammenfatte det, så har vi en 

samlet evaluering, som består af seks forskellige trin, som er fordelt ud på et år. Der er selvfølgelig alt 
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det indledende arbejde inden en leverandør besøges, og det er det pågældende team, indkøbsteamet, som 

tager sig af det. De ser på leverandørens historik og samarbejde, og de finder ud af, om der er noget, som 

skal tages med på det næste besøg. Det er også her, at teamet beslutter, om leverandøren skal evalueres 

fuldt, eller om det er nok med en mindre evaluering.  

Ud fra dette besøg, så udarbejder de en udviklingsplan i samarbejde med leverandøren, hvor der også 

afstemmes forventninger og det sikres, at ansvaret bliver overholdt - og så igen følger vi op på mål og 

handlinger, og hvad det er, vi ønsker af leverandøren. Det er sådan, at det foregår i store træk. I praksis 

er det lidt mere omfattende, men i det store hele, så er det en årlig proces med seks forskellige trin, som 

er spredt ud over kalenderåret.  

 

Interviewer: Nu fortalte du tidligere lidt om en systemopdeling af jeres leverandører i forskellige farver 

og kategorier – er den samlede evaluering en del af det af dette system, som du lige har fortalt om? 

 

Respondent: Ja, det er ud fra dette system, at vi får nogle fine data, som vi benytter til at kategorisere 

leverandørerne ud fra, og det er med til at vise risici, som knytter sig til de forskellige leverandører…jeg 

ved ikke, om vi måske skal springe til dine spørgsmål omkring risici? 

 

Interviewer: Jo, det kan vi gøre i forlængelse af det her. Måske kan vi gennemgå de forskellige faser ift. 

risici, hvis det er i orden med dig? 

 

Respondent: Helt fint med mig…   

 

Interviewer: Som vi har talt om ift. dette interview, så prøver jeg at undersøge, hvordan I håndterer de 

bæredygtige risici, som knytter sig til jeres leverandører. Jeg tænker at der er en del faktorer, så måske 

du kan give mig et par eksempler? 

 

Respondent: Ja. 

 

7) 

Interviewer: Hvilke risici identificerer I typisk hos jeres globale leverandører? 

 

Respondent: Overordnet så anvender vi sustainability til at minimere risici - det er strategisk. De           

hyppigste risici kan jeg godt skitsere for dig, men det er nok meget generelt for virksomheder, som          

netop ønsker at fastholde konkurrencedygtige priser og reducere omkostninger ved billig produktion fra 

leverandører fra de såkaldte low-cost-lande. 

Uden tvivl så ser vi, at sourcing har fået en større betydning, da der samtidig er flere risici forbundet 

med sourcing fra de såkaldte low-cost-leverandører. Typisk kan det være produktionsproblemer og 

mangel på efterlevelse af produktspecifikationer. Det er også sådan noget som mangel på 

ressourceudnyttelse og spild, og vi stiller jo samtidig større krav til at produkter og arbejdsforhold 

overholder vores bæredygtige strategi.  
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Som jeg sagde før, så er brugen af børnearbejde en risiko sammen med tvungen arbejdskraft.  

Så er der risici, som relaterer sig til, hvorvidt de forskellige leverandører overholder de 

sikkerhedsmæssige krav, og om forholdene på arbejdspladsen er i orden. Det kan f.eks. være sanitære 

forhold, men det kan også være forhold som viser, at de gældende regler for det pågældende land bliver 

overholdt, ansættelseskontrakter og selvfølgelig diskrimination. Der er andre risici, som knytter sig til 

vores leverandører, men det er i hvert fald disse, som jeg lige på stående fod kan bringe i spil. 

 

8) 

Interviewer: Kan du fortælle, hvordan I vurderer disse risici? 

 

Respondent: Som du ved, så sidder jeg jo ikke selv og er med til at vurdere vores leverandører, men vi 

har systemer, som beregner sandsynligheder og konsekvenser ift. de pågældende risici.  

Ja, det sker heldigvis i systemer, som giver os helt klare målinger for de pågældende risici. Med i disse 

analyser hører sig også til, hvor meget vi har investeret i den enkelte leverandør, så når vi kender til     

omfanget af de enkelte risici, så går vi ind og grupperer dem, og udarbejder de tiltag, som kræves.  Alle 

de scenarier jeg lige har nævnt, er vigtige at håndtere, men det er da klart, at sådan noget som 

børnearbejde, virkelig kan få folk til at vågne op. Sandsynligheden er givet vis ikke så høj igen som 

f.eks. nogle af de andre risici, men det er vigtigt for os, at vi hele tiden kender til konsekvenser og 

omfang af en handling - eller begivenhed om man vil, og at vi så træder i karakter over for vores 

leverandører. Det er utrolig nemt at sige, at børnearbejde blot skal forbydes, men det er ikke så simpelt, 

og hvad er alternativet, hvis de (børnene) bliver frataget muligheden for at tjene penge…Der er ingen 

hurtige løsninger, og det er komplekst at vurdere omfang og risici, så godt vi har dygtige folk til det. 

 

9) 

Interviewer: Kan du fortælle, hvordan risici bedst imødegås? 

 

Respondent: Besøgene hos vores leverandører er med til, at vi ved, hvad der foregår. Vi kan ikke have 

leverandører, uden vi er nærværende, fordi tingene kører ikke af sig selv, og selvom en leverandør har 

underskrevet en kontrakt, så er det ikke ensbetydende med, at kravene overholdes… så vi er synlige, og 

har en meget tydelig dialog med den pågældende leverandør.  

IWAY er jo vores regelsæt, men vi er samtidig nødt til at være på forkant og ikke bare lade stå til, for 

som du nok kan forestille dig, så kan der hurtigt opstå problemer. Jeg mener også, at når vi i fællesskab 

med leverandørerne opsætter kriterier, så hjælper til også på at reducere risici, fordi beslutninger og krav 

ikke udvikles hen over hovedet på leverandørerne, men de er med i processen, og de spiller en aktiv 

rolle. 

 

Interviewer: Vil det sige, at I benytter jer af alle de fire nævnte tiltag (undgå, accept, kontrol, undgå) for 

at imødegå risici?  

Respondent: Det gør vi helt sikkert. Man kan vel godt sige, at de hænger lidt sammen, men vores 

kontrol er nok med til, at vi undgår mange situationer, men vi har også situationer, hvor vi til en vis grad 
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accepterer en risiko, hvis f.eks. resultatet af at gøre noget ved det har et langt værre omfang. Det          

handler om at analysere effekten, men vi har klare regler for, hvordan vi håndterer risici bedst muligt.   

 

10) 

Interviewer: Den sidste del omhandler måling af risici. Du har været lidt inde på det… 

 

Respondent: Ja, vores systemer giver os data at handle ud fra og opdeler både produkter og 

leverandører i såkaldte risikozoner, men altså value stream mapping bruger vi, og det er så her at vi ser, 

hvordan den enkelte leverandør performer ift. vores forventninger. Det giver os både et klart billede af 

den enkelte leverandør, og det giver os samtidig mulighed for at se omfanget af de forskellige typer af 

risici.  

Vores systemer går i forlængelse af hinanden, men det er klart, at vi er nødt til at have tal at arbejde ud 

fra, og det er så det vi får. Ellers skal alle vores produkter opnå en tilfredsstillende score på vores 

”Sustainability Product Scorecard” med kriterier, der spænder fra materialer og leverandørkæde til brug 

og bortskaffelse, før de sættes i produktion.  

Hvert år øger vi kravene til vores produkters niveau af bæredygtighed, og inden for få år er målet at 

nærmest hele vores sortiment skal være klassificeret som mere bæredygtigt. Det er også her, at vi ved, at 

der er større risici forbundet med visse typer af leverandører afhængig af det produkt, som leverandøren 

har. F.eks. er tæppevævning et område, som typisk forbindes med dårlige arbejdsforhold, børnearbejde 

og udnyttelse af mellemmænd.  

 

Tilbage i 2010 startede vi med at arbejde med udvalgte leverandører og underleverandører i Indien og 

Bangladesh for at få produceret håndlavede tæpper. Samtidig blev der taget hånd om ordentlige        

arbejdsforhold, lønninger og øvrige forhold for at tilgodese den enkelte medarbejder. I dag har vi ca. 

10.000 vævere og andre medarbejdere, som er involveret i dette initiativ, og som er oplært via               

deciderede vævningsskoler, hvor der er fokus på arbejdsforhold. Vi har bestemt en nultrins tolerance i 

forhold til risici relateret til sikkerhed og helbred.  

 

11) 

Interviewer: Ud fra hvad jeg har læst mig til, så er fuld gennemsigtighed i et globalt 

leverandørnetværk ganske vanskeligt - hvordan håndterer I det ift. jeres mange globale 

leverandører? 

 

Respondent: Bestemt. Det er helt klart en udfordring, og derfor er vi nødt til at have tiltag, hvor vi på en 

eller anden måde får organiseret og skabt en synlighed, som skabes ud fra samarbejde og vidensdeling. 

 

Interviewer: Ok, men kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er for tiltag, I har sat i værk for at sikre 

en større grad af gennemsigtighed? 

 

Respondent: Som sagt så handler det om vidensdeling og samarbejde med vores leverandører. Vi har jo 

gjort rigtig mange ting løbende, og det er stadig noget, som vi hele tiden forbedrer. Vi ændrede f.eks. 
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vores leverandørstrategi til at omfatte færre leverandører, og så etablerede vi flere lokale 

indkøbskontorer for netop at sikre, at vores indkøbere er tættere på vores leverandører - det gør det hele 

meget nemmere. Selvom vi har alverdens informationsteknologi, så er det faktisk en fordel, at vores              

specialister kan besøge de forskellige leverandører og få etableret en kontakt.  

Vi ønsker at have et samarbejde, hvor leverandøren kender den pågældende indkøber - altså vi giver 

vores indkøbere en portefølje af leverandører, som de skal tage sig af, og vi sikrer, at det rent faktisk er 

muligt, således at den pågældende indkøber har tid til at gøre det. I kraft af at vi har reduceret antallet af 

vores leverandører, så har vi fået frigivet ressourcer, som vi bruger på at forbedre relationer til vores 

gode leverandører, men også at der kan fokuseres på de mindre gode leverandører.  

 

Når vi indgår et samarbejde med en leverandør, så investerer vi ressourcer i den pågældende leverandør, 

og det vil vi selvfølgelig gerne have et resultat af. Derfor ser vi også en nødvendighed i, at følge            

ordentlig op på vores leverandører og sikre en god kontakt, således at der ikke er de hersens nærmest 

spøgelsesagtige-relationer, for det giver i sidste ende ikke noget at arbejde med. Som et forsøg så har vi 

siden 2012 gjort brug af ”trust lines”, hvor leverandørerne rent faktisk kan få råd og vejledning hvis de 

har tvivl, men de kan også give os besked, hvis de har kendskab til uetisk opførsel hos andre af vores 

leverandører. 

En anden ting som lige slår mig er, at vores leverandører også skal lære os at kende som kunde foruden 

de regler, som vi har. Når vi har leverandører i nærmest alle lande, så er det klart, at der er kulturelle 

barrierer, og netop derfor er det ekstra vigtigt, at vi har de nødvendige ressourcer til at samarbejde med 

leverandøren, så kendskabet styrkes. 

Vi har leverandører som simpelthen ikke kender til de helt basale kriterier. Et helt simpelt eksempel er 

leverandører, som ikke forstår vigtigheden af brandsikkerhed. De tænker kortsigtet, og det er en 

udfordring, at få dem til at forstå problematikken, når de ikke indser alvoren, og det kan generere nogle 

alvorlige situationer for os. Det prøver vi så at undgå ved, at vi har vores indkøbere til stede som ved, 

hvad der foregår, og som kender til den pågældende leverandørs kultur. 

 

Ellers vil jeg igen påpege vigtigheden af information. Hos os er det ikke en lukket størrelse. Vi ser det 

som en fordel, at vi har informationsdeling på tværs af vores supply chain, så for os, er det ikke en          

lukket kilde - tværtimod. Det bidrager til øget gennemsigtighed, og dermed hjælper det samtidig med at 

minimere eventuelle risici.  

 

 

12) 

Interviewer: Det sidste spørgsmål handler om, hvad der er for faktorer, som gør, at IKEA klarer 

det så godt med at håndhæve CSR i relation til jeres leverandører? 

 

Respondent: Helt overordnet har vi store krav til vores leverandører, og vi forventer, at de udtrykker en 

vilje til at lære og sætte sig ind i vores behov som kunde.  

Hvis du anskuer tingene oppefra, så er vi produktionsdrevne, og vi er til for at sælge produkter til vores 

kunder. Det er hvad vores forretning er. Vi skal bruge leverandører der ved, hvordan man fremstiller, og 

vi skal ikke bruge en masse tid på at instruere dem i, hvordan de skal lave produkterne. Det bør være på 
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plads, og så er det netop, at vi kan koncentrere os om alle de andre ting og udvikle vores rammer ved at 

samarbejde med kunder, lovgivning og NGO'er... 

 

Nye leverandører skal gerne udvikle sig fra at være mindre leverandører til at blive større på sigt, og det 

støtter vi op om fra dag et. Et samarbejde med hver en ny leverandør er dog en langvarig proces, som 

tager tid at opbygge, men vi vælger at gribe samarbejdsrelationer an, hvor vi ser bort fra ”arm’s length- 

relationer”, og vi mener ikke, at for meget viden er med til at svække hverken vores forhandlingsevne 

eller konkurrenceevne, da vi ikke betragter vores leverandører som ”os mod dem”. Derfor støtter vi også 

op om vores leverandører såvel som medarbejdere ved, at vi løbende sørger for uddannelse fra diverse 

uddannelsesprogrammer og workshops, og det gør vi løbende kan forebygge og minimere risici i 

forbindelse med uetisk adfærd. 

 

Tidligere havde vi fokus på indkøbsprocessen som en produktorienteret funktion, hvis opgave i høj grad 

var at købe og fremstille produkter ud fra den laveste stykpris isoleret set, så det blev anskuet med et 

kortsigtet perspektiv. Det betød også at vores tilgang i højere grad var transaktionsbaseret frem for 

relations-baseret, men det er ikke sådan, at længere betragter det, da vi har erfaret, at den billigste 

stykpris ikke nødvendigvis er den bedste løsning i forhold til vores arbejde med sustainability og de 

tilsvarende beslutningsprocesser. Pris er selvfølgelig stadig en vigtig del, men der er andre aspekter, 

som må indgå i overvejelserne. 

Jeg vil samlet mene, at vores tætte samarbejdsrelationer og store indsats for at arbejde sammen med                  

leverandørerne er med til at hjælpe os med at efterleve de forskellige tiltag - så en kombination af at vi 

bruger færre, større og på sigt mere integrerede udbydere hjælper os, da vi da får frigivet ressourcer, 

som vi kan bruge på de områder, som kræver det. 
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Nedenstående oplysninger er videreformidlet af IKEA til brug for denne opgave. IKEA udleverer som 

udgangspunkt ikke oplysninger om deres leverandører, hvorfor de formidlede oplysninger ikke henviser 
direkte til den pågældende leverandør.  

Produktionsområde Montage/færdigproducering af en mindre andel af IKEAs møbelsortiment 

Location Polen 

Personale 2 holds skift, 7 dage om ugen 

Certificering ISO9001:2000 certificeret 

Netværk Mindre netværk af underleverandører, typisk underleverandører fra Østen 

Relationens 

varighed 

Ca. 2,5 år. Omtales fortsat som en ny leverandør, idet et gennemsnitligt 

leverandørsamarbejde med IKEA varer i ca. 11 år.  

Produkternes 

design 

Standardiserede dele og komponenter  

Produktvolumen Leverandøren er en mindre leverandør til IKEA, hvor IKEA står for ca. 40 % af 

leverandørens omsætning. På sigt er det meningen, at dette øges til et niveau på 

ca. 60-70 % eller mere. Den valgte leverandør er derfor ikke en nøgleleverandør 

til IKEA, men kan på sigt forvente at øge produktafsætningen til IKEA.  

Karakteristik af 

leverandør 

Samarbejdet karakteriseres af at have en tæt kontakt mellem leverandøren og de 

ansvarlige lokale IKEA trading-managers. En stærk og personlig face-to-face 

kontakt er nødvendig, og et vedvarende samarbejde, som sikrer udveksling af 

feedback, business idéer, økonomi og teknologi. Samarbejdet styres ud fra 

normer og principper fra IKEAs Code of Conduct, som har en målbar virkning 

for at sikre leverandørerne et højere niveau af udvikling og efterlevelse af 

regelsættet. 

IKEA definerer leverandørerne ud fra hvor samarbejdsvillige de er. I forhold til 

at udvikle lange og vedvarende leverandørsamarbejdsaftaler for at sikre global 

konkurrencedygtighed og efterlevelse af CSR, så tager det typisk mellem 3-5 år 

for IKEA at opbygge en tillidsvækkende relation til leverandørerne, som 

opbygges ud fra dialog og en fælles forståelse af at efterleve de samme mål. 

Øvrigt til 

samarbejdet 

IKEA karakteriserer samarbejdet som et lovende samarbejde og oplyser, at der 

er en god forståelse mellem IKEAs lokale repræsentanter og den pågældende 

leverandør.  

Leverandørens medarbejdere har en forståelse af, hvad der forventes af dem, 

arbejdstider, arbejdsvilkår, så de er oplyste, og kender IKEAs IWAY. 

IKEAs holdning er, at den enkelte medarbejder præsterer endnu bedre, hvis 

vedkommende ved, hvad der forventes, hvorfor videreformidling af info til 

leverandørens medarbejdere sker på løbende basis. 

Leverandøren deltager endvidere i teknisk kvalitetstræning, som er tilpasset 

leverandørens produktion. 

Investeringer Den investering som IKEA har ydet til leverandøren kan ses som et lån, som 

hjælper leverandøren. IKEA oplyser at de har hjulpet med at investere i nye 

maskiner til produktionen, som hjælper leverandøren i fremstillingsprocessen. 

En nyere og mere moderne teknologi giver mere effektive løsninger til 

produktionen og tilgodeser begge parter i relationen. 
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I opgavens survey indgår forskellige retningslinjer for arbejdet med CSR. En nærmere uddybning af hvad 

de forskellige retningslinjer indebærer, er derfor skitseret i dette bilag. 

 

FN Global Compact: 

FN Global Compact er et internationalt og medlemsbaseret initiativ under FN, hvor virksomheder 

forpligtes til at arbejde med at implementere ti principper for ansvarlig virksomhedsdrift i det daglige 

arbejde. De ti principper er følgende: 

 

o Menneskerettigheder 

Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede 

menneskerettigheder; og Princip 2: Sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneske-

rettighederne. 

 

o Arbejdstagerrettigheder 

Princip 3: Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til 

kollektiv forhandling; og Princip 4: Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og 

Princip 5: Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og Princip 6: Afskaffe diskrimination i 

relation til arbejds- og ansættelsesforhold. 

 

o Miljø 

Princip 7: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; og 

Princip 8: Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed; og Princip 9: 

Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 

 

o Antikorruption 

Princip 10: Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og 

bestikkelse 

 

 

FN retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (UN Guiding Principles on Human 

Rights and Business): 

Retningslinjerne dækker alle menneskerettigheder og angiver, hvordan virksomheden bør arbejde med 

de første seks principper i FN Global Compact. 
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ISO 26000 

ISO 26000 består af syv kerneområder, og minder på mange måder om FN Global Compacts ti principper 

for virksomheders ansvarlighed. Vejledningen er en del af den Internationale Organisation og hænger 

sammen med andre standarder fra ISO-familien, som f.eks. ISO 14001 og ISO 9001. 

o God organisationsledelse 

o Menneskerettigheder 

o Arbejdsforhold 

o Miljøforhold 

o God forretningsskik 

o Forbrugerforhold 

o Lokal samfundsinvolvering og udvikling 

 

Retningslinjer for multinationale virksomheder - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og 

Udvikling:  

Består af overordnede anbefalinger om virksomheders ansvar på et globalt marked udformet på vegne af 

medlemslandene i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). 

OECDs retningslinjer har til formål at fremme og udvikle bæredygtighed og social ansvarlighed. De skal 

bidrage til, at små og store multinationale selskaber handler i overensstemmelse med de politiske og 

samfundsmæssige standarder, der er gældende i de lande, hvor virksomhederne er til stede. 

 

Global Reporting Initiative:  

Der er forskellige sæt retningslinjer i Global Reporting Initiative (GRI) rammeværket, hvor der anvendes 

principper og indikatorer, der lægger sig op ad traditionelle principper for, hvordan man rapporterer i 

finansielle regnskaber, til at opbygge en transparent, relevant og sammenlignelig rapportering. 
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Supply Chain Driver: Faciliteter 

Denne driver spiller en væsentlig rolle i forbindelse med en bæredygtig agenda, og har samtidig et stort 

potentiale for forbedring i forhold til den enkelte virksomheds forbrug af energi, vand, CO2 udledning, 

affald og spild. I forhold til en risk management tilgang, så kan den enkelte virksomhed med fordel 

fokusere på investeringer i vedvarende energikilder og anvende energieffektiv teknologi for at forebygge 

og minimere forbrug. Som eksempel kan nævnes den amerikanske detailkæde Walmart, som har udviklet 

en supermarkedsprototype, der sparer 25-30 % energi og udledning ved at benytte teknologi til at 

balancere energiforbruget med det formål at reducere ressourceforbrug og spild.  

 

Supply Chain Driver: Lager 

Lager omfatter virksomhedens råvarer og færdigvarer inden for dennes supply chain, hvor de fleste 

produktionsvirksomheder fokuserer på råmaterialer, materialer i produktion og færdigvarelager. I forhold 

til et bæredygtigt perspektiv, så er fordelen ved et centralt lager, at det kan mindske behovet for store 

lagre, hvilket kan medføre omkostningsreduktion gennem fokus på lagerkontrol og ”order processing”. 

Et decentralt lager kan derimod bidrage til øget reaktionstid og kortere transport til kunden. Spild betragtes 

endvidere som et vigtigt aspekt. Ud fra en risk management tilgang kan virksomheden forebygge spild 

ved at fokusere på genbrug af materialer og evt. supplere med et LEAN-baseret tilgang. 

 

Supply Chain Driver: Transport 

Ved at virksomheden sænker transportomkostningerne resulterer det oftest i en minimering af forurening 

og spild, og ved at virksomheder deler fragt og transport med andre virksomheder, kan der være en 

besparelse. Opgavens case virksomhed er blot et eksempel på en virksomhed som designer dens 

produkter, således at disse pakkes og transporteres på en måde, hvor de fylder mindst muligt. Resultatet 

er at case virksomheden opnår en transportmæssig besparelse og samtidig reducerer de niveauet af 

forurening og energi ved at bruge en forebyggende og samarbejdende tilgang.  

 

Supply Chain Driver: Sourcing 

Sourcing består af de forretningsprocesser, der kræves for at købe varer og tjenester. Strategisk og 

bæredygtig sourcing hjælper virksomhedens Supply Chain Managers med at fokusere på langsigtet 

konkurrencedygtighed og profitabilitet i stedet for kortsigtede bundlinje beslutninger. Ved at fokusere på 

ovenstående definition tydeliggøres vigtigheden af ”trade-offs” beslutninger og kortsigtede omkostninger 

for hertil at opnå langsigtet performance mål og fordele.  

Da forbrug af vand, energi og øvrigt spild som oftest sker i virksomhedens øvrige led af deres supply 

chain betyder det, at virksomhederne er nødt til at fokusere og inddrage de forskellige led i deres supply 
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chain. Her bør virksomheden undersøge, hvordan de bedst muligt samarbejder med deres leverandører for 

at sikre, at bæredygtighed efterleves i samarbejdet, da et øget fokus på bæredygtighed fører til nye måder 

at samarbejde med leverandører og kunder. Virksomhederne har derfor behov for anvendelige strategier 

og værktøjer, så de kan kontrollere og styre deres leverandørers aktiviteter, da det i sidste instans er 

virksomhedens omdømme, som lider skade, hvis virksomhedens supply chain og aktører ikke lever op til 

deres ansvar. 

 

Supply Chain Driver: Information 

Den rette mængde af information på tværs af virksomhedens supply chain er en af de største udfordringer 

for at forbedre virksomhedens bæredygtighed. Manglen på standarder for målinger og rapportering 

betyder, at det er vanskeligt at få verificeret, hvorvidt der sker bæredygtige forbedringstiltag og i hvilken 

grad. Problemet er hertil, at der ikke er en samkørsel af reglerne på tværs af de forskellige virksomheder 

og dermed er sammenligningsgrundlaget ikke tilpas nøjagtigt for de målinger, som skal foretages. 

Opgavens case virksomhed taler bl.a. om vanskeligheden ved at kommunikere bæredygtighed ud til deres 

kunder, og oplyser, at det er en stor kommunikationsopgave. 

 

Supply Chain Driver: Pris 

Det er bevist, at der er en signifikant sammenhæng mellem forbrug og synlighed. Udfordringen med denne 

driver i en bæredygtig kontekst i forhold til forbrugerne kan være at få disse til at betale ekstra for 

produkter eller ydelser som er produceret under bæredygtige forhold og dermed få bæredygtighed 

inkorporeret i beslutninger om prisfastsættelse.  

Denne driver kan endvidere ses som et forretningspotentiale, idet en effektiv anvendelse af ressourcer i 

form af energi, vand og materialer betyder mindre forbrug og dermed besparelser. Virksomheder med 

robuste bæredygtighedsprincipper kan udvise en bedre operationel formåen, hvilket i sidste instans giver 

et bedre indtjening og derfor kan bæredygtighed i praksis have en positiv indflydelse på denne driver. 
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Arm’s length relationer:  
En relationstype hvor virksomheden holder en vis distance til den eksterne part. Samarbejdet er ikke 

karakteriseret af en tæt relation og udveksling af oplysninger 

 

Balanced Score Card: 

Identificerer virksomhedens kritiske aktiviteter og succesfaktorer med udgangspunkt i virksomhedens 

værdiskabelse. Anvendes ofte til ledelsesrapportering og til udvikling af virksomhedens strategi. 

 

Code of Conduct: 

En virksomheds retningslinjer for ansvarlighed og god praksis for medarbejdere og organisation, samt 

krav til leverandører vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold.  

 

Global Sourcing:  
Optimering af indkøbsstrategi som søger den mest omkostningseffektive håndtering af produkter, 

processer og design ud fra leverandørernes globale placering. 

 

IWAY:  
”Way on Purchasing Products, Materials and Services” er IKEAs adfærdskodeks, som specificerer 

grundlæggende værdier, og fastlægger minimumskrav til virksomhedens leverandører. Adfærdskodekset 

beskriver, hvad leverandørerne kan forvente af IKEA.  

IWAY blev introduceret i 2000 og opdateres løbende. 

 

JIT:  
Er en del af LEAN-tankegangen med fokus på tider (levering, produktion og kunder). Materialerne til 

produktionen designes som værende tilgængelige ”just-in-time”, når der er behov for dem. Ligeledes 

karakteriseret som et ”træk/pull” system.  

 

LEAN:  
LEAN handler om at øge produktiviteten ved at levere mere værdi til kunden ved brug af færre 

ressourcer. LEAN stræber efter at skabe effektive, strømlinede processer med størst muligt "flow". Alle 

aktiviteter, der ikke leverer værdi, skal enten minimeres eller fjernes, og optimering foregår løbende 

med fokus på at gøre tingene bedre. 

 

NGO:  
En forkortelse for ”non-governmental organization” som omfatter organisationer, som ikke direkte 

styres af staten såsom velgørenheds-, menneskerettigheds- og miljøorganisationer. 

 

Suppliers Go Renewable:  
IKEA ønsker at gøre det enkelt for deres leverandører at blive mere energieffektive og benytte energi fra 

bæredygtige kilder. Programmet ”Suppliers Go Renewable” dækker over dette område, idet en betydelig 

mængde energi, incl. fossile brændstoffer forbruges til produktionen af IKEA produkter.   

 

Supply Chain Management: 

Ledelse af integrerede forretningsprocesser på tværs af forsyningskæden, der frembringer produkter, 

serviceydelser og information af værdi for kunden.  

 

Sustainability:  
Der er ingen fast definition af begrebet, som dog kan oversættes til bæredygtighed. Fokus er på at skabe 

de bedst mulige betingelser for både mennesker, dyr og miljø både nu og i den fjerne fremtid.  

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Virksomhed
https://da.wikipedia.org/wiki/Etik
https://da.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B8
https://da.wikipedia.org/wiki/Stat
https://da.wikipedia.org/wiki/Velg%C3%B8renhed
https://da.wikipedia.org/wiki/Menneskerettigheder
https://da.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B8
https://da.wikipedia.org/wiki/Forretningsproces
https://da.wikipedia.org/wiki/Serviceydelse
https://da.wikipedia.org/wiki/Kunde
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Sustainability Product Scorecard:  

Et internt værktøj til vurdering af produkters bæredygtige performance. Værktøjet består af 11 kriterier 

som vægtes forskelligt. Hvis et produkt opnår 120 points eller mere, og produktionen samtidig opfylder 

kriterierne fra IWAY, så kan produktet klassificeres som værende mere end bæredygtigt.  

 

Tier-leverandør: 1. tier-leverandører er casevirksomhedens fabrikker, der producerer de færdige 

produkter, mens 2. tier-leverandører er komponentleverandører til casevirksomheden. 

 

Time-to-market:  
Tiden det tager at producere et produkt indtil det er tilgængeligt til salg. At få produktet hurtigere på 

markedet og samtidig reducere omkostningerne via smarte løsninger er en  

 

Value stream mapping:  
Er en LEAN-teknik, som vha. en værdistrømsanalyse giver overblik over en proces, og kan tydeliggøre 

spild – eller forbedringsmuligheder.  

 

 

 

 




