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VÆRDIKÆDENS UDFORDRINGER 
OG KONFIGURATION 
– DEN VERTIKALE SYSTEMKLYNGE

Af: Peder V. Søberg 1, John Johansen 1 & Brian Vejrum Wæhrens 1
1 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

ABSTRACT
Kapitlet belyser udviklinger i værdikædeorganisering fra to forskellige synsvinkler. 
På den ene side belyses den ofte anvendte Original Equipment Manufacturer 
(OEM)-kunde-synsvinkel, og på den anden side belyses leverandørernes og un-
derleverandørernes synsvinkel. Derved skabes et balanceret syn på værdikædens 
udfordringer, som bruges til at skitsere konkrete bud på leverandørstrategier og 
værdikædekonfiguration, der passer til disse udfordringer. Der sættes dog i ka-
pitlet særligt fokus på værdikædekonfigurationen ”den vertikale systemklynge”, 
der fremhæves som en særlig stærk løsning i virksomhedernes bestræbelser på 
at håndtere to hovedtendenser i den nuværende industriudvikling. Dels giver den 
et svar på udfordringen med at mange underleverandører er pressede i forhold til 
at efterkomme de leverancemæssige og organisatoriske krav deres OEM-kunder 
stiller dem overfor. Samtidigt tager den højde for OEM’ernes behov for at kunne 
realisere fordelene ved outsourcing og samtidigt fastholde den udviklingskraft, som 
man let giver køb på, hvis man outsourcer for meget. Den vertikale systemklynge 
udgør altså et bud på en værdikædekonfiguration, der tilgodeser leverandører og 
underleverandørers behov for mere ansvar og indflydelse i værdikæden samtidigt 
med, at den opfylder OEM-kundernes behov for at kunne realisere fordelen ved at 
outsource uden at miste udviklingskraft. Den vertikale systemklynge er et stærkt 
bud på at tilgodese disse behov, fordi den er en fleksibel værdikædekonfiguration 
med et stort innovationspotentiale.

INTRODUKTION
Meget forskning har fokuseret på samspillet mellem OEM’ere og deres direkte 
forbundne leverandører, imens samspillet mellem leverandører og underleve-
randører samt mere perifere aktører i værdikæden har fået mindre opmærk-
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somhed (Chanaron, 2004). Derved overser man let den rolle, som mange af 
disse aktører kan spille i værdikæden. Dette er problematisk, eftersom mange 
OEM’ere i stigende grad har brug for initiativrige leverandører, der kan medvirke 
til at drive udviklingen i kæden. Dette kapitel skitserer derfor et bud på, hvor-
ledes disse mindre spillere i værdikæden bedre får deres kompetencer sat i spil 
over for deres kunder. Mange underleverandører er pressede i den nuværende 
situation. Samtidigt oplever mange OEM’ere et behov for at kunne realisere 
fordelene ved outsourcing, og samtidigt fastholde den udviklingskraft, som 
man let giver køb på, hvis man outsourcer for meget. Det er derfor relevant at 
finde ud af, hvordan værdikæden kan konfigureres, således at leverandører og 
underleverandører ikke blot overlever, men også formår at drive deres egen og 
deres kunders udvikling. En god besvarelse af dette spørgsmål bør hvile på en 
klar forståelse af de givne udfordringer. Derfor er kapitlet bygget op på følgende 
måde: Først beskrives de seneste udviklinger inden for værdikædeorganise-
ring fra OEM-kundernes synsvinkel med fokus på muligheder, udfordringer 
og risici nationalt såvel som internationalt. Dernæst ændres synsvinklen fra 
OEM-kunderne til at se disse udviklinger i værdikæden fra et leverandør- og 
underleverandørperspektiv med fokus på, hvilke udfordringer dette giver. Det-
te følges op af en beskrivelse af fem strategiske muligheder for leverandører 
og underleverandører med udgangspunkt i de eksisterende udfordringer. De 
første fire af disse strategiske muligheder beskrives blot kortfattet, hvorimod 
den femte strategiske mulighed - den vertikale systemklynge, præsenteres 
mere uddybende. Fire case-eksempler beskriver forskellige dimensioner af 
egenskaber, systemleverandører besidder. Kapitlet afsluttes med en diskussion 
af praktiske implikationer i relation til implementering af koncepter for værdi-
kædeorganisering med udgangspunkt i idéen om den vertikale systemklynge.

MULIGHEDER FOR OEM´ERE
De seneste årtier har budt på en del politiske og teknologiske forandringer, 
som har medført nye muligheder og udfordringer. Som en følge af inklusio-
nen af Kina og mange andre tidligere kommunistiske - og socialistiske stater i 
den globale markedsøkonomi åbnede der sig nye markeder for internationale 
virksomheder at afsætte varer og services på. Der åbnede sig også mange 
muligheder for at indkøbe og producere varer billigt i disse lande. Dette har 
lokket mange større virksomheder til at flytte især enklere typer af manuel 
produktion ud for i første omgang at udnytte de gunstige rammevilkår, i form 
af lave lønninger og så videre, som disse lande kan byde på. Dog er der også 
en stærk erkendelse af, at hvis det fulde potentiale af disse muligheder skal 
realiseres, så har det konsekvenser for produkt- og proces-strukturen. Hvor 
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man før har lavet specialiserede og ofte håndværksbaserede løsninger med 
en lokal produktion/leverandør, så er der nu behov for en højere robusthed 
af løsningen og i højere grad specifikation mod løsninger, der taler ind til et 
globalt sourcing-marked.

Vanskelige rammevilkår for at drive produktionsvirksomhed i Danmark er dog 
blot en af årsagerne til, at mange produktionsvirksomheder igennem efterhån-
den mange år, har flyttet aktiviteter ud af Danmark til steder med gunstigere 
forhold. Når førstproduktionsgennemførendeogproduktionsforberedendeak-
tiviteter udflyttes, kalder de efterhånden også på mere og mere viden. Derfor 
omfatter udflytningen også i stigende grad produktionsudviklende aktiviteter, 
og ikke blot produktionsgennemførende og -forberedende aktiviteter (Junge 
and Sørensen, 2011). For nogle virksomheder er udflytningen også en mulighed 
for at revurdere, hvilke aktiviteter virksomheden selv skal forestå, og hvilke 
aktiviteter, der skal outsources for at frigøre ressourcer til at fokusere på virk-
somhedens kernekompetencer.

UDFORDRINGER FOR OEM´ERE
Som tidligere nævnt outsourcer mange OEM’ere i stigende grad, blandt andet 
for at spare anlægsomkostninger og for at reducere kompleksitet. På den ene 
side er der et pres imod at blive mere uafhængig i sin kæde, fordi der er en 
stærk tro på, at det i hvert fald i visse kæder kan drive omkostningerne ned. 
Her er der tale om ”commodity chains”, hvor man så vidt muligt vil søge at 
være uafhængig af sine leverandører. Det gør sig eksempelvis gældende inden 
for fødevareindustrien. Her vil man gerne holde sine skifteomkostninger til 
eksempelvis emballageleverandører nede. Dette har haft den konsekvens at 
mange af disse leverandører er gået bort fra et stærkt fokus på totalløsninger, 
hvor udstyret udvikles og leveres i kombination med en emballageløsning. På 
den anden side begynder mange virksomheder også at outsource flere og flere 
kerneprocesser. Disse processer vil virksomheden egentlig gerne holde tæt til 
kroppen, fordi de tidligere har været en del af virksomhedens egen kerne og 
til stadighed har stor betydning for leveranceopgave og -evne. Derfor er det 
vigtigt at have en god relation til disse leverandører. Arbejdet med leverandører 
er derfor ikke længere bare et spørgsmål om indkøb, men er derimod i indgreb 
med alle virksomhedens aktiviteter og dermed også kerneforretningen. Når 
virksomheder outsourcer, sker det ofte for at spare omkostninger. Selve sour-
cing-opgaven foranlediger så til gengæld andre, ofte skjulte, omkostninger. 
Eksempelvis har mange virksomheder outsourcet til udviklingslande og oplevet 
problemer med dårlig eller svingende kvalitet; større behov for optræning og 
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supervision af personale end forventet osv. Forskellige kulturer- og industriel-
le normer kan være besværlige at håndtere. Andre omkostninger er sværere 
at gøre op, men kan melde sig uden varsel. Hvis der eksempelvis er dårlige 
arbejds- og miljøforhold på fabrikker hos underleverandører, medfører det 
en risiko for de ansattes og miljøets ve og vel. Samtidigt risikerer man som 
kunde pludseligt at få ørerne voldsomt i mediemaskineriet med deraf følgende 
skader på renomméet. Dermed er der også væsentlige problemer forbundet 
med at fastholde besparelser samt at drive udvikling fremadrettet, som ofte 
ikke indgår i den oprindelige business case.

Prispres tvinger underleverandører til at skabe stordriftsfordele gennem øget 
specialisering. Dette splitter værdikæden op i flere dele. Derved får kunderne 
godt nok billigere komponenter, men må samtidigt håndtere flere skjulte trans-
aktionsomkostninger forbundet med at koble enkeltkomponenter sammen til 
hele produkter. Disse bølger af outsourcing-initiativer i en leverancekæde kan 
altså medføre mange snitflader imod andre virksomheder, hvilket genskaber 
noget af den kompleksitet og koordination, man søger at undgå. Derfor sø-
ger mange OEM’ere også at konsolidere deres leverandørbase, hvilket typisk 
skubber de mindre danske leverandører ud på et sidespor, da de ofte ikke har 
kompetencen til at overtage den komplekse styringsopgave, som følger med 
en konsolideret leverandørbase.

For OEM-kunderne er de eksisterende udfordringer ofte svære at angribe, især 
efterhånden som evnen til selv at sætte dagsordenen viger for en tiltagende 
værdikædeafhængighed. Jo mere OEM’erne outsourcer, jo mere generiske 
risikerer deres produkter at blive, og des smallere bliver deres kompetence-
profil. Derved kontrollerer andre virksomheder i stigende grad virksomhedens 
udvikling. Men er det holdbart kun at kontrollere en lille del af aktiviteterne i 
værdikæden? Visse undersøgelser peger på, at hvis outsourcing går for vidt, 
giver det blot kortsigtede omkostningsbesparelser. Derimod risikerer man, 
at virksomhedens produktivitet stagnerer (Windrum et al., 2009), og at man 
mister kompetence- og udviklingskraft på længere sigt (Kotabe et al., 2008).

At finde en god balance mellem in-sourcing og outsourcing er altså ikke let. 
Med fokus på denne problemstilling skelner Ferdows (2008) mellem rodfæ-
stede- (rooted) og rodløse (footloose) produktionsnetværk og skitserer hvilke 
faktorer, der er relevante, når man vælger konfiguration. For virksomheder, 
der fremstiller unikke produkter ved hjælp af egne proprietære produktions-
processer, er et rodfæstet produktionsnetværk fordelagtigt. For virksomheder, 
der fremstiller standardprodukter ved hjælp af standard-produktionsprocesser, 
er et rodløst produktionsnetværk relevant.
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Figur 1: Hvornår man skal være rodløs, hvornår rodfæstet.
Kilde: Tilpasset fra Ferdows (2008).

Som pilene i Figur 1 indikerer, er der ofte et underliggende tryk i retningen 
af et rodløst produktionsnetværk. Det er givet, at man vil kunne finde mere 
eller mindre ”hule” virksomheder, der klarer sig glimrende - lige så vel som 
man givetvis også kan finde vertikalt integrerede virksomheder, som ligeledes 
klarer sig glimrende. Snarere end at fokusere på at finde en færdig facitliste 
på, hvorvidt in-sourcing eller outsourcing er vejen frem, virker det derfor mere 
produktivt at kigge nærmere på, hvad det er, der får forskellige tilgange til 
at lykkes. Godt nok indikerer resultaterne fra både Windrum et al. (2009) og 
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Kotabe et al. (2008), at man skal være varsom med at outsource for meget, 
men samtidigt er der ikke noget, der tyder på, at outsourcing som sådan er af 
det onde. Snarere end at undersøge hvor lidt, eller hvor meget, outsourcing, 
der giver mening, er det også vigtigt at undersøge, hvordan man skal gribe 
det an således, at man netop ikke blot er omkostningsmæssigt konkurren-
cedygtig på kort sigt, men også sikrer sin langsigtede konkurrencedygtighed 
og udviklingskraft. Med andre ord er det relevant at undersøge denne pro-
blemstilling nærmere:

Hvordan kan man som OEM´eroutsource og samtidigt sikre produk-
tivitet, kompetencer, og udviklingskraft - og derved parallelt opnå 
fordelene ved både rodfæstede og rodløse produktionsnetværk?

Det er ikke nemt for større OEM´ere at besvare dette spørgsmål, og snarere 
end at satse på selv at kunne finde svaret bør de måske finde hjælp til det hos 
leverandører. Derfor vil fokus i det følgende ændre sig fra et OEM-perspektiv 
til et leverandør- og underleverandørperspektiv, for derefter at præsentere 
bud på passende løsninger og strategier.

UDFORDRINGER FOR UNDERLEVERANDØRER
Danmark er hjemsted for en underskov af underleverandører. Der er en be-
grænset viden om underleverandørerne som gruppe. Det generelle indtryk er 
dog, at mange underleverandører har det svært og kæmper for at overleve i 
de globale værdikæder, som de i stigende grad indgår i.

Aftagervirksomheder flytter produktion ud, eller sourcer globalt. Endvidere 
opleves der i stigende grad prispres fra nye spillere, da konkurrencen fra under-
leverandører fra de såkaldte emerging markets-lande er stigende. Efterhånden 
som mange kundevirksomheder har udflyttet ikke blot produktionsgennem-
førende aktiviteter, men også i stigende grad produktionsforberedende akti-
viteter, er der altså mindre at lave for lokalt forankrede underleverandører i 
Danmark. Sideløbende med denne tendens oplever mange underleverandører, 
at deres kunder konsoliderer deres leverandørbase for at spare transaktions-
omkostningerne forbundet med at håndtere mange, små underleverandører. 
I stedet for koncentreres indkøb og samarbejde på færre og større leverandø-
rer. Specielt mindre underleverandører presses derfor af udflytninger samt af 
leverandørkonsolideringer. Mange mindre underleverandører er derved truet 
på deres eksistensberettigelse, og det er nødvendigt at have en klar strategi.
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STRATEGISKE MULIGHEDER FOR UNDERLEVERANDØRER
Mens mange underleverandører gennem tiden har levet højt på en velfungerende 
og historisk betingede relationer til deres kunder, så synes ”plejer” at være en 
saga blot i store dele af industrien, hvilket betyder, at samarbejdsgrundlaget 
konstant er til forhandling. Men hvilken konkurrencestrategi skal den enkelte 
underleverandør følge?:

• Skal underleverandøren satse på eksisterende kunder eller forsøge at 
opdyrke nye kunder og brancher – og om nødvendigt at internationalisere 
sammen med kunderne?

• Skal underleverandøren satse på specialisering eller satse på generelle 
kompetencer og dermed større prispres?

• Skal underleverandøren acceptere en risiko for at miste indflydelse på 
egen situation ved at indgå vidtrækkende samarbejder med kunder og 
øvrige underleverandører?

Spørgsmålene er mange og vanskelige at besvare. De understreger, sammen 
med de eksisterende udfordringer for de forskellige aktører i værdikæden, 
relevansen af at redefinere sourcing-opgaven. Selvom livet som underleveran-
dør i Danmark er blevet vanskeligere, er der trods alt også muligheder for at 
håndtere udfordringerne. Med udgangspunkt i et underleverandørperspektiv 
skitseres i det følgende fem strategiske muligheder for underleverandører med 
hovedvægt på den femte mulighed – den vertikale systemklynge. Strategierne 
er ikke udtømmende, ligesom de i mange situationer kan kombineres. De fem 
strategier benævnes:

1. Den højkompetente underleverandør.
2. Den internationale underleverandør.
3. Den internationale underleverandørklynge.
4. Det horisontale salgskonsortium.
5. Den vertikale systemklynge.

DEN HØJKOMPETENTE UNDERLEVERANDØR
I længden kan man dårlig komme udenom den højkompetente underleveran-
dør - den underleverandør, som har styr på omkostninger, kvalitet og leve-
ringsperformance, baseret på en solid teknologisk og organisatorisk platform. 
Den højkompetence underleverandør hører heller ikke til kategorien ”truede 
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underleverandører”, men har tværtimod muligheden for på fornuftig vis at 
ekspandere og udvide sin, også globale, forretning.

For at nå op på det niveau, der kræves for at være blandt de højkompetente 
underleverandører, kræves naturligvis en langsigtet, konsistent og vedvarende 
strategisk udviklingsindsats, som kan kombineres med de fire øvrige strategier, 
som kort gennemgås nedenfor.

En udfordring for den højkompetente leverandør er at skaffe kompetent ar-
bejdskraft. I jagten på kompetent arbejdskraft kan den højkompetente un-
derleverandør i mangel af bedre blive tvunget til at søge efter talent fra den 
globale talentpulje, eventuelt i kombination med strategierne Den internati-
onale underleverandør samt den internationale underleverandørklynge, der 
beskrives nedenfor.

DEN INTERNATIONALE UNDERLEVERANDØR
Denne mulighed indebærer, at underleverandøren følger sine eksisterende 
kunder til udlandet - etablerer sig i nærheden af udflyttende kunder - for fort-
sat at kunne servicere disse kunder effektivt – med hensyn til omkostninger, 
leveringstid og fleksibilitet. Dette forudsætter, at underleverandøren har de 
fornødne ressourcer og evner, der kræves for at etablere sig internationalt. 
En del mindre underleverandører har ikke de fornødne, ressourcer og forud-
sætninger. Derfor kan de i stedet for vælge at indgå partnerskaber med enten 
andre underleverandørvirksomheder og/eller kunde-virksomheder, hvilket leder 
tankerne hen på den tredje strategi.

DEN INTERNATIONALE UNDERLEVERANDØRKLYNGE
Denne strategi indebærer, at underleverandøren etablerer sig i udlandet sammen 
med andre underleverandører og eller kunde-virksomheder. Der er tale om, at 
man eksempelvis lejer eller køber lokaler sammen med andre underleveran-
dører – eller lejer sig ind hos kunde-virksomheden, og at man muligvis også 
drager nytte af den fælles lokalisering på andre måder – eksempelvis i form af 
fælles kapacitet, infrastruktur, IT, HR, etc. Det giver den fordel, at man sparer 
nogle infrastruktur- og facilitetsomkostninger ved at dele dem med andre un-
derleverandører. Ligesom den foregående strategi, giver denne strategi gode 
muligheder for at servicere kunder, der offshorer (flytter aktiviteter ud af Dan-
mark). Begge strategier indeholder den risiko, at kunden over tid foretrækker 
nye lokale underleverandører, når de er etableret og har opbygget et større 
kendskab til den lokale kontekst. Med andre ord indeholder denne strategi en 
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risiko for, at man blot hjælper kunder med at offshore for siden at blive fravalgt 
til fordel for lokale underleverandører. Ligeledes indeholder strategierne den 
internationale underleverandør og den internationale underleverandørklynge 
en risiko for, at kundens/kundernes internationale efterspørgsel ikke lever op 
til forventningerne. 

Som nævnt ovenfor kan de forskellige strategier ofte kombineres, men afhæn-
gigt af hvorledes dette gøres, vil man sandsynligvis opleve forskellige udfordrin-
ger. En højkompetent underleverandør udbyder eksempelvis ofte relativt dyre 
løsninger og er derfor i tilfælde af internationalisering selvfølgelig afhængig 
af, at der internationalt findes købekraftig efterspørgsel. Visse højkompetente 
underleverandører er måske nok dyrere i absolutte priser, men billigere ud fra 
et totalomkostningsperspektiv. Det er dog ikke sikkert, at kunderne på nye 
markeder uden videre anlægger et totalomkostningsperspektiv, selvom de 
gør det på eksisterende markeder.

DET HORISONTALE SALGSKONSORTIUM
Den fjerde mulighed udgør et horisontalt partnerskab mellem underleveran-
dører af samme type, hvorfor strategien kan give storskalafordele, som kan 
bruges til at fremstå som en større spiller over for leverandørkonsoliderende 
OEM’ere. Olesen (2013) nævner to sådanne konsortier i Danmark. En svaghed 
ved horisontale partnerskaber er, at man parallelt med samarbejdet også 
fortsat er konkurrenter. Dette forhold risikerer at begrænse samarbejdet, 
hvorfor det kan være vanskeligt at udnytte alle potentialer for videndeling og 
storskalafordele fuldt ud. Man siger ganske vist, at ”lige børn leger bedst”, men 
det er usandsynligt, at lige børn får de bedste idéer sammen, eftersom diver-
sitet ofte fremmer kreativiteten (Beeby and Booth, 2000). Underleverandører 
med samme position i værdikæden har sandsynligvis nogenlunde det samme 
udgangspunkt. En risiko for horisontalt orienterede partnerskaber er derfor, 
at man primært deler viden, som virksomhederne allerede besidder i forvejen.

DEN VERTIKALE SYSTEMKLYNGE
En femte strategi er den vertikale systemklynge. Den ovenfor nævnte leveran-
dørkonsolideringstrend udgør ikke blot en trussel, men også en mulighed for 
leverandører og underleverandører. Nogle af de udflyttende og leverandørkon-
soliderende OEM-kunder er nemlig villige til at gå skridtet videre og delegere 
forædlings- og produktudviklingsansvar til systemklynger for i stedet selv at 
fokusere på snævrere kerne-kompetence-områder, f.eks. som ”integrator 
og samlefabrik”. En systemklynge er defineret ved en systemleverandør og 
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en række underleverandører, som tilsammen udgør et integreret leverance-
system, der leverer til en eller flere OEM’ere. OEM’erne skifter fra at source 
generiske komponenter, til at source komponenter eller hele systemer dybt 
ind i styklisten/bill of materials (BOM). Dermed reduceres kompleksiteten og 
specialiseringsfordele hjemtages. I takt med, at der outsources områder, som 
er afgørende for virksomhedens konkurrencekraft, øges behovet for at sætte 
leverandørerne i spil. Systemleverandører, som formår at organisere sig i sy-
stemklynger og dermed understøtte OEM’ernes udvikling, har mulighed for 
at slå mønt på systemklyngens samlede fleksibilitet, evner og ressourcer og 
derved paradoksalt nok blomstre i skyggen af de eksisterende udfordringer.

Mens den internationale underleverandørklynge og det horisontale salgs-
konsortium typisk er et horisontalt partnerskab, hvor underleverandører af 
samme type indgår i et samarbejde, udgør den vertikale systemklynge, som 
det også ligger i titlen, et mere vertikalt orienteret samarbejde konsolideret i 
en systemleverandør.

Figur 2 skitserer fire af de fem nævnte strategiske muligheder i forhold til 
hinanden i en matrice, der tager udgangspunkt i lokaliserings- og partner-
skabsmuligheder (ordene ”partnerskab” og ”samarbejde” er her ligestillede). 
Den højkompetente underleverandør er ikke illustreret i Figur 2. Visse høj-
kompetente underleverandører er meget forankrede i Danmark, men andre 
har et meget internationalt fokus, lige så vel som visse af dem samarbejder 
tæt med andre leverandørvirksomheder. Med andre ord kan højkompetente 
underleverandører plottes ind overalt i Figur 2, hvorfor vi har valgt at udelade 
denne mulighed fra illustrationen. De første muligheder (den højkompetente 
underleverandør og den internationale leverandør) udgør strategier, som virk-
somheden implementerer på egen hånd. De tre andre strategier (det horisontale 
salgskonsortium, den internationale underleverandørklynge, og den vertikale 
systemklynge) udgør netværksstrategier, hvor man indgår i partnerskaber 
med andre virksomheder. Den vertikale systemklynge vil på visse områder 
sandsynligvis udgøre et mere vidtrækkende partnerskab end det horisontale 
salgskonsortium og den internationale underleverandørklynge. Med hensyn 
til innovation rummer den vertikale systemklynge unikke muligheder, hvis 
virksomhedernes forskelligheder udnyttes. Mere herom senere i kapitlet. 
Som illustreret i Figur 2, er den internationale underleverandør den mindst 
partnerskabsorienterede strategi. Derimod er strategierne den internationale 
underleverandør og den internationale underleverandørklynge begge to mere 
internationalt orienterede, end de tre andre strategier.
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Figur 2: Strategiske muligheder for underleverandører i Danmark.

VERTIKALE SYSTEMKLYNGER ER ANDET OG MERE END SYSTEMLEVERANDØRER
En vertikal systemklynge er et integreret, højeffektivt kompetence- og leverings-
system, der udspringer af et netværk bestående af en systemleverandør, som 
suppleres af et antal komplementerende, kompetente underleverandører. En 
vertikal systemklynge er dermed ikke en klynge i vanlig forstand. Porter (2000; 
15) definerer klynger som: ”geografiske koncentrationer af indbyrdes forbund-
ne virksomheder, specialiserede leverandører, tjenesteydere, virksomheder i 
beslægtede industrier, og tilhørende institutioner… på et bestemt område, der 
konkurrerer, men også samarbejder” (oversat fra engelsk). Klynger er dermed et 
langt bredere og mere diffust begreb end vertikale systemklynger, der derimod 
er mere integrerede end klynger i gængs forstand. En vertikal systemklynge 
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Figur 3: Systemklynge.

er forbundet af konkrete leverancer, hvorimod en klynge i vanlig forstand kan 
være langt løsere forbundet.

Den vertikale systemklynge består af forskellige aktører, som deltager direkte 
eller indirekte i værdiskabelsen: 1) systemleverandøren, som har leveran-
ceforpligtigelsen og den primære kontakt med globale OEM’ere; 2) direkte 
forbundne underleverandører, som har leveranceforpligtigelser over for sy-
stemleverandøren, f.eks. specifikke teknologier, komponenter, viden, eller 
ydelser; 3) indirekte underleverandører, som har leveranceforpligtigelser enten 
til systemleverandøren og/eller de indgående underleverandører og vil typisk 
have karakter af generelle leverancer. Ofte er disse vanskelige at påvirke for 
systemklyngen, og ofte bidrager disse leverandører med begrænset værdifor-
øgelse/differentieringspotentiale.

Den vertikale systemklynges effektivitet og udviklingsevne står og falder med 
dens evne til at orkestrere de mange samarbejdsflader, strømme af informa-
tion, viden, kapabilitet og teknologi inden for systemklyngens afgrænsning. 
Den vertikale systemklynge er derfor også afhængig af en dygtig systemle-
verandør, som dels forstår internationale OEM-virksomheders forretnings- og 
leveringsmæssige vilkår, dels forstår at integrere mange underleverandørers 
teknologi og udviklingskompetencer i en systemleverance. Systemleveran-
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døren kan sammenstykke en hvilken som helst værdileverance, så den passer 
ind i en given OEM’s værdikæde. Det gælder nye løsninger til komponenter og 
processer i OEM’ens slutleverancer samt mere komplekse systemleverancer.

Det vil ikke alene stille helt nye krav til systemleverandøren, men også til de 
underleverandører, som indgår i den vertikale systemklynge. Vi er således tilbage 
ved den højkompetente underleverandør. Uanset hvordan vi vender og drejer 
det, så ligger ansvaret hos ledelsen af den enkelte virksomhed/underleverandør. 
Den enkelte aktør kan meget vel arbejde op imod flere systemleverandører, 
men deres specifikke samspil retter sig mod en specifik systemleverandør.

Idéen om den vertikale systemklynge er ikke ny og fanges delvist i de føl-
gende termer:

• System sourcing (Gadde and Jellbo, 2002).
• Lean supply (Lamming, 1993).
• Modular supply (Miltenburg, 2003).
• Moderate hierarkier i form af mixed-mode netværk (Boari and Lipparini, 1999).

Der mangler dog empirisk erfaring med idéen om den vertikale systemklynge, 
ligesom der mangler konkrete anvisninger og metoder til at implementere 
idéen i praksis.

FORDELE VED SYSTEMKLYNGESAMARBEJDE
Den bærende ide i den vertikale systemklynge er at opbygge et net af un-
derleverandører, som på ryggen af en global, fleksibel systemleverandør kan 
integrere med selv de største, globale OEM’ere. De forskellige partnere i sy-
stemklyngen har forskellige kompetencer, men ved at integrere den samlede 
systemklynges leverance, opnås en række samvirkende synergier, såsom bedre 
koordinerede leverancer (pris, kvalitet og tid), styrket innovation, indkøb og 
teknologianvendelse og planlægningsgrundlag.

Systemleverandøren medvirker til at løfte små og mellemstore danske underle-
verandørvirksomheder ud på det globale marked. Systemklyngen bidrager dog 
ikke alene til at styrke de små og mellemstore underleverandørvirksomheder, 
men bidrager også til at fremme systemleverandørernes globale konkurren-
cekraft til gavn for de deltagende virksomheder.



198  __

__  ORGANISERINGSPRINCIPPER FOR KÆDEN  __

STYRKET INNOVATION
Styrket innovation opnås ved at udnytte forskellene mellem virksomhederne 
i den vertikale systemklynge. Store virksomheder har de fornødne ressour-
cer, der kræves for at innovere og for at kunne tage de risici, som følger med 
(Penrose, 1959). På den anden side implementerer større virksomheder ofte 
bureaukratiske processer for at sikre effektivitet. Det kan være nødvendigt, men 
det er sjældent befordrende for fleksibilitet og kreativitet. Store virksomheder 
kan derfor drage fordel af relationer til mindre leverandørvirksomheder, som 
kan kompensere for nogle af de innovationshæmmende faktorer som større 
virksomheder, let pådrager sig. Eksempelvis Lamming (1993; 71-72) nævner, at: 

” 'små' virksomheder kan have en vis komparativ fordel i de tidligere 
stadier af opfindsomt arbejde i relation til billige, men mere radikale 
innovationer, mens store virksomheder har en fordel i de senere faser, 
og i forbindelse med forbedring og opskalering af tidlige gennembrud" 
(oversat fra engelsk).

En af årsagerne til, at virksomheder af forskellig størrelse kan have gavn af at 
samarbejde, er, at de ofte indgår i forskellige typer netværk. Harryson et al. 
(2008) skelner mellem kreativitetsnetværk, transformationsnetværk og proces-
netværk. Kreativitetsnetværk er karakteriseret af løst koblede virksomheder, der 
ikke har store overlap i deres gensidige viden, og som rummer gode muligheder 
for, at netværkets samlede viden kan kombineres på nye måder, hvorved noget 
nyt og interessant opstår (se Figur 4). Svage, løst koblede forbindelser er gode 
til at identificere ny viden, men ikke gode til at dele denne viden, hvorimod 
stærke forbindelser i et netværk har modsatte egenskaber (Hansen, 1999). 
Det vil sige, at stærke forbindelser har bedre forudsætninger for at dele og 
omsætte især mere kompliceret viden, men rummer mindre potentiale for at 
identificere eller skabe helt ny viden. På samme måde er et procesnetværk 
også karakteriseret af stærke forbindelser mellem netværkets medlemmer 
og et stort overlab i viden, som muliggør hurtig spredning og anvendelse af 
ny viden, men som på samme tid giver mindre muligheder for at skabe noget 
nyt (se Figur 4). Transformationsnetværk er derimod i stand til at bygge bro 
mellem kreativitetsnetværk på den ene side og procesnetværk på den anden 
side (se Figur 4). Den vertikale systemklynge formår at understøtte et proces-
netværk såsom OEM-kunder ved både at kunne agere kreativitetsnetværk og i 
særdeleshed transformationsnetværk (se Figur 4). I Figur 4 vil det typisk være 
problematisk at befinde sig i øverste venstre hjørne, da det ofte vil være små 
virksomheder, der forholder sig meget rigidt og bureaukratisk, og dermed ikke 
evner at udnytte sine potentialer for fleksibilitet og kreativitet, som der er eller 
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Figur 4: Netværk for generering og udnyttelse af viden. 
Kilde: Tilpasset version fra Harryson et al. (2008), oversat fra engelsk.

bør være til stede. Det er ligeledes problematisk at befinde sig i nederste højre 
hjørne. Denne situation kan beskrives som et decentraliseret bureaukrati, hvor 
en stor virksomhed, trods sin størrelse, ikke udnytter sit potentiale for at skabe 
synergi, effektivitet og stordriftsfordele.

Systemleverandører vil ofte kunne plottes midt i Figur 4, hvorimod underleve-
randører af specialkomponenter ofte vil passe ind i nederste venstre hjørne af 
Figur 4. OEM-kunderne samt store leverandører af standardkomponenter vil ofte 
passe ind i øverste højre hjørne af Figur 4. De ovennævnte potentialer realiseres 
dog ikke ved, at virksomheder blot mødes til kaffe og kage. Derimod kræves 
det, at aktørerne i netværket investerer ressourcer i relevante fælles aktiviteter.

De forskellige typer virksomheder i den vertikale systemklynge passer ind som 
både kreativitetsnetværk, transformationsnetværk, og til dels procesnetværk. 
Disse forskellige typer netværk er vigtige for at skabe innovation i en værdi-
kæde. En styrke ved den vertikale systemklynge er, at den netop kombinerer 
disse forskellige typer netværk og derved styrker innovationsevnen.
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SYSTEMLEVERANDØRENS EGENSKABER
Figur 4 lægger altså op til, at systemleverandøren har en central rolle i forhold 
til at orkestrere og omsætte det samlede leverancenetværks mere eller min-
dre kreative formåen. At være innovativ er dog ikke det eneste, der kræves 
for at være systemleverandør. Derfor vil vi her ved hjælp af erfaringer fra fire 
case-virksomheder beskrive andre dimensioner og evner, man kan arbejde 
med for at udvide sin rolle som leverandør.

VILLIGHED TIL AT PÅTAGE SIG FØRST SIMPLE OG SENERE GRADVIST SVÆRERE OPGAVER
Systemleverandørrollen er en ophøjet eller udvidet leverandørrolle, hvor kun-
devirksomheden begynder at outsource noget, som er tæt på virksomhedens 
kernekompetence. Det er ikke alle virksomheder, der er trygge ved at gøre det. 
Derfor vil systemleverandørvirksomheder ofte opleve, at de behøver at bevise 
deres værd på simplere leverancer, før de får lov til at udvide deres ansvar over 
for kundevirksomheden og levere hele systemer. Især mindre leverandørvirk-
somheder vil være nødt til først at bevise deres værd. Eksempelvis starter 
metalkonstruktionsvirksomheden Treco typisk deres kundeforhold med simple 
leverancer, som de efterhånden overtager mere og mere ansvar for, hvorimod 
disse aktiviteter bliver mere distante for deres kunder. Kunderne opbygger 
over tid et tillidsforhold, så Treco efterhånden får lov til at påtage sig et større 
ansvar i forbindelse med leverancen.

SMÅSKALA
De færreste danske virksomheder konkurrerer i massemarkeder, og dermed 
arbejder de ofte med et relativt begrænset stykantal fordelt på en bred pro-
duktportefølje uden den store modularitet. Dette kan gøre det svært at opstille 
gode investeringscases over for leverandører. Fødevareanalysevirksomheden 
Foss oplever, at det kan være problematisk at finde leverandører, som finder det 
interessant at levere små volumenstørrelser, og dermed tvinges virksomheden 
ind i enten at standardisere sine komponentspecifikationer eller at investere 
i opbygning af leverandøren.

EVNEN TIL AT ARBEJDE SAMMEN MED MANGE FORSKELLIGE DELE AF KUNDEVIRKSOMHEDEN
Forskellige kunder har forskellige krav, og afhængigt af hvor centralt system-
leverandørens system er for kundens produkt, vil systemleverandørens evner 
til at samarbejde med forskellige dele af kundevirksomheden også variere. 
KK Electronics er systemleverandører eksempelvis i form af, at de leverer 
styresystemet til vindmøller. Dermed skal KK Electronics være i stand til at 
samarbejde med mange forskellige dele af OEM-virksomheden.
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INTERNATIONAL LEVERANCEEVNE
Vestas møder i stigende grad krav om ”local content” (lokalt indhold) på det 
globale vindmøllemarked. Disse krav bliver underleverandørerne til Vestas derfor 
nødt til at kunne leve op til. International tilstedeværelse er dermed nødvendigt 
for at være systemleverandør over for visse kunder. Dette indebærer ikke nød-
vendigvis, at systemleverandøren skal investere i egne faciliteter internationalt 
for at kunne servicere sine kunder, hvor de har behov for det. Det kan i stedet 
indebære, at systemleverandøren påtager sig opgaven at identificere og hånd-
tere lokale leverandører, som kan bruges i forbindelse med leverancer til kunden 
forskellige steder i verden. Dette stiller store krav til, at kravsspecifikationen og 
produktionsgrundlaget er trimmet mod et globalt leverancemarked.

SAMMENFATNING
Som beskrevet ovenfor har OEM-kunderne ofte været i førersædet i forhold 
til at drive udviklingen i værdikæden. Disse OEM-initiativer har ofte medført 
udflytning af produktion, leverandørkonsolidering, prispres fra konkurrenter 
fra emerging markets-lande, og andre termer, som kun er alt for velkendte for 
mindre underleverandører. Det er dermed klart, at danske underleverandører 
har brug for at komme tilbage i førersædet, og idéen om den vertikale system-
klynge lægger netop op til at flytte initiativet bagud i værdikæden. Det er dog 
ikke denne stærke initiativpligt, der hidtil har drevet underleverandørerne, og 
tålmodigheden hos mange OEM’ere er kort. Potentielt kan OEM´erne dog gen-
nem klyngen opnå deres målsætning om at høste fordelene ved at outsource 
uden at miste udviklingskraft. Dette kræver dog særlige kompetencer og en 
fornuftig organisering og koordinering i den vertikale systemklynge.

Idéen om den vertikale systemklynge bygger på den bærende idé, at samarbej-
det i en værdikæde kan struktureres med det formål at opnå øget værdiskabelse. 
Dette skal sikres gennem et øget fokus på viden- og teknologiopbygning samt 
effektivisering af værdikædesamarbejdet rettet mod at opbygge evnen til at 
levere internationalt konkurrencedygtige systemleverancer. Idéen ligger i tråd 
med den stærke tendens mod øget specialisering i nutidens værdikæder og 
søger at sammensætte en klynge af højkompetente aktører, som gennem et 
mere aktivt samspil kan bidrage til en øget, samlet værdiskabelse.

PRAKTISKE IMPLIKATIONER OG UDFORDRINGER I SYSTEMKLYNGER
Når OEM’ere selv sourcer enkeltkomponenter, medfører det ofte for meget 
koordination. For at implementere systemklyngetankegangen kræves et andet 
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perspektiv på sourcingopgaven. Kunderne skal definere relevante produkter 
eller systemer, som de kan få deres leverandører til at levere. Her er det relevant 
for OEM’erne at kigge i produktarkitekturen for at identificere muligheder for 
at samle komponenter fra mange leverandører i systemer, hvis levering kan 
lægges ud til en systemleverandør. Dette fokus på produktarkitektur har lig-
hedspunkter med modularitets-begrebet. Modulering af produktarkitekturen 
på eksisterende produkter kan ikke altid betale sig (Thyssen et al., 2006), hvor-
imod det giver bedre mening i forhold til nye produkter. Derfor er modulering 
af produktarkitekturen måske særligt hensigtsmæssig at tænke som en del af 
introduktionen af fremtidige produkter.

KOMPETENCEMÆSSIG T-PROFIL
Udfordringen for underleverandørerne er at gribe systemleverandøropgaven. 
Den enkelte virksomhed ved godt, at man ikke kan specialisere sig i dybden 
på et særligt bredt område. Derimod er det ofte muligt at dække et bredere 
spektrum af, hvor det ikke er så dybdegående, mht. de kompetencer man skal 
opbygge. Systemleverancen kræver typisk, at systemleverandøren supplerer 
sin egen dybdegående viden på et bestemt område med underleverandørernes 
kompetencer. I nogle tilfælde er disse underleverandører bestemt af kunden. 
I andre tilfælde må systemleverandøren selv identificere og inddrage under-
leverandører med relevante kompetencer. Systemleverandøren må derfor 
leve med ikke at have dybdegående viden om alle dele af systemleverancen, 
hvilket man kan kalde en T-profil. Ordet T-profil beskriver ligesom bogstavet T, 
at man netop kun har dybdegående viden på en del af det større leverancefelt 
systemleverandøren spænder over. T-profilen bliver mere dominerende pga. 
modsatrettede tendenser såsom den generelle opsplitning af kæden, kom-
bineret med at flere og flere virksomheder gerne vil kunne dække et bredere 
behovsspektrum hos kunderne. Gabriel er eksempelvis en virksomhed, som 
for at komme i indgreb med de store kunder, der er rundt omkring i verden, 
har behov for at kunne levere mange forskellige typer af tekstilløsninger til 
dem. Dette er en stor forandring fra tidligere, hvor de har været specialister i 
uldstoffer. De går efter at få en dybere relation med kunden, så de ikke bare 
er en engangsleverandør, men derimod får en fastere tilknytning til kunden.

STØRRE LAGEROMKOSTNINGER FOR SYSTEMLEVERANDØRERNE
Fra et finansielt synspunkt påtager systemleverandøren sig et større ansvar og 
større omkostninger, end man gør som ”almindelig” leverandør. Systemleveran-
dører køber varer ind fra underleverandører, og nogle gange er værdibidraget 
fra disse varer større end det den enkelte systemleverandør selv byder ind med 
i systemleverancen. Som systemleverandør kan man godt opleve, at for at 
systemet kan hænge sammen, så er man nødt til at købe en del, som måske 
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repræsenterer 50 % af komponentomkostningerne i et system. Så skal man 
som systemleverandør pludseligt påtage sig den lagerudgift, der er forbundet 
med det. Dermed bliver systemleverandøren også i højere grad presset ind i 
en grossistrolle. I stedet for blot at levere sit eget værdibidrag og få betaling 
for det, skal systemleverandøren levere et helt system. Systemleverandørerne 
bliver nødt til at lagerføre ting, som de ellers ikke er nødt til at lagerføre, hvis 
de er ”simple” leverandører. Det er en omkostning, som kunden før har påtaget 
sig, og der kunne være flere fordele for kædens deltagere ved at kunden fortsat 
ejer kritiske komponenter gennem hele leverancekæden. 

KONSULENTROLLEN MERE FREMTRÆDENDE
Systemleverandører oplever, at immaterielle elementer spiller en større og 
større rolle, og at man ikke blot leverer fysiske produkter. Rollen som leve-
randør skifter dermed fra et fokus på produktleverancer til også at inkludere 
et fokus på viden-leverancer, eksempelvis i form af en evne til at indgå i en 
dialog og varetage udvidede ansvarsområder for OEM-kunder. Dvs., at man 
som leverandør og underleverandør ændrer rolle for i stigende grad også at 
agere som en højkompetent konsulent for OEM-kunden. Her bliver det endnu 
vigtigere at opbygge gode, tillidsfulde relationer både blandt medlemmerne 
af den vertikale systemklynge og til OEM-kunderne. En måde at vedligeholde 
gode relationer samt organisere samarbejdet mellem virksomhederne i den 
vertikale systemklynge er at skabe multifunktionelle hold, der spænder over 
forskellige virksomheder i leverandørnetværket samt eventuelt kunder (Waaentz 
and Nørmølle, 1998; Schmoeckel et al., 1996).

FAIR DELING AF KAGEN
Den vertikale systemklynge er for OEM’erne også lig med et tab af indsigt 
på nogle områder. Balancen skifter, hvor leverandøren får mere magt, men 
samtidigt bliver man mere afhængige af kunderne og deres succes, fordi man 
som systemleverandør behøver at fokusere på færre kunder. Udfordringen er 
derfor at dele kagen (profitten) på rette vis.
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