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Er din forsyningskæde kompleks?  
 

Et stort antal leverandører øger kompleksiteten af i hvert led af forsyningskæden, hvorfor værdien af 

lokal ekspertise og lokal opmærksomhed gøres ineffektivt. De store tals lov foreskriver at mere 

volumen fokuseret på færre led mindsker variansen og standardafvigelsen. Derfor tror vi på at 

enkelthed muliggør forbedringer via en bedre synkroniseret forsyningskæde.  

  

 

 

 

 

 

Ved at reducere antallet af leverandører, kan du mindske kompleksiteten i din forsyningskæde. 

Kompleksitetsreduktion kan bruges til at: 

• Identificer og styrk kernekompetencerne 

• Byg forretningen ud fra kundernes behov 

• Lav en disciplineret tilgang til lancering af nye produkter og services, og udfas dem som ikke 

giver kunden værdi.  

• Design organisationens struktur til at understøtte kritiske beslutninger 

• Maksimer effektiviteten i arbejdsgangene 

• Tilpas informations-flowet til forretningsstrategien  
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Fordele Ulemper 

Giver mulighed for en 
specialist kan gøre brug af 
sine kompetencer 

Mange kontakt punkter 

Skærer mellemmanden fra Kompleks 
kommunikationsstruktr 

Direkte kontakt med 
udøvende leverandør 

Kompleks netværk kan give 
forsinkelser i informations 
flowet 

Køberen kan minimere 
omkostninger på segment- 
og ruteniveau med lokale 
leverandører 
 

Afhængighed af flere 
aktører giver højere varians 
i eks. Leveringstider 

Køberen skal have netværks 
kompetencer   

Stiller store krav til interne 
ressourcer som eks. HR og 
IT 
 

Køberen er mere robust 
overfor volatilitet, idet der 
er øget interne ressourcer 
og større ejerskab over 
forsyningskæden  
 

IT integrations er 
umuliggjort, grundet flere 
lokale leverandører og 
hyppigere udskiftning 

Fuld gennemsigtighed af 
omkostninger forbundet til 
hver leverandør 

Stiller store krav internt til 
at instruere og opfølge på 
flere leverandører 

 Ingen stordriftsfordele 
 

Fordele Ulemper 

Køben kan gøre brug af 
leverandørernes specialister  

Mellemmanden vil agere 
”kontroltårn”, hvorfor 
køberne ikke vil have tæt 
dialog til den lokale 3PL 
leverandør 

IT integration er 
simplificeret, idet 
kravsspecifikationen er 
reduceret i forhold til 
formater, servere og 
databaser 

Kontaktfladen kan i givne 
perioder være utilgængelig 
grundet kontroltårnets 
arbejdstider  

Simplificeret kontaktflade Køberen afhænger af få 
leverandører til at løse 
ekstraordinært opståede 
situationer 

Simplere informations flow 
reducerer risikoren for 
forsinkelser og 
misforståelser  

Et ”åben bog” princip er 
nødvendigt for at sikre 
tilstrækkelig indsigt i 
omkostninger, 
markedstrends og lign. 

Køberen får del i 
kontroltårnets markeds- og 
stordriftsfordele, samt 
kontroltårnets øgede 
ressourcer 

Potentielle leverandører 
mister muligvis interessen 
for ad hoc opgaver, da 
kundeforholdet vil være 
tættere knyttet 
kontroltårnet 

Simplere administrative 
arbejdsgange 

Højt niveau af gensidigt 
afhængighed mellem køber 
og leverandør øger 
sårbarheden ved force 
majeure, katestrofer, 
overtagelser eller finansielle 
problemer  

Kompleksitet: Fordele/ulemper 

Øget kompleksitet Mindsket kompleksitet 
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 Kom i gang 

1PL  

(Gods ejer) 

2PL 

3PL 

Fragtservice udbyder 

FREJA 4PL 

Førende logistik og konsulent udbyder 

2PL 2PL 
Vej Luft Sø 

 

Kontakt Kenneth Sandgaard, Head of Consulting, på KSA@FREJA.COM eller +45 9670 5360 
for mere information. 
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