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Hvad er capex-investeringer?

� Normalt store investeringsprojekter

� Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende – vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale

� Capex-investeringer er ikke blot en investering i en maskine – det er en investering i et nyt produktionsdesign og i 
effektivitet

� Capex-investeringer er en mulighed for at starte forfra – og gøre det rigtigt denne gang
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Fire væsentlige erfaringer vedrørende capex-indkøb

1. Mobilisering af team

� Tværfunktionelle teams giver adgang til forskellige kompetencer og giver de bedste resultater

� Få alle væsentlige interessenter involveret på så tidligt et tidspunkt i processen som muligt

2. Faseopdeling af projekt

� Sørg for at lave en faseopdelt projektplan med milepæle og beslutnings-/godkendelsespunkter

� Sikr, at projektet holdes på sporet 

� Giv mulighed for tilpasning af projektet undervejs
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3. Total cost of ownership (TCO)

� Sørg for, at de økonomiske beregninger inddrager alle omkostninger i værdikæden og i anskaffelsens levetid

4. Udarbejd en detaljeret implementeringsplan

� Hvor hurtigt og effektivt, vi kan implementere, har betydning for, hvornår vi kan begynde at høste gevinsten af 
vores investering



Fasemodel for indkøbsprocessen 
– leverancer tilpasses til det enkelte projekt

Implementering
Leverandørvalg og 
aftaleindgåelse

Udvikling af 
capex-strategi

Leverandør-
analyse

Opstart og 
behovsanalyse

At mobilisere projektet samt 
at analysere fremtidige 
behov med afsæt i 
nuværende forbrug

At analysere markedet for 
potentielle leverandører 
med afsæt i behov

At udvikle en capex-
strategi med afsæt i 
behov og 
leverandørmarked

At gennemføre konkurrence-
udsættelse samt indstille til 
valg af leverandører

At implementere den/de 
indgåede aftaler i 
organisationen med fokus 
på effektskabelse

1.1 Team-kickoff, -

planlægning og -træning

1.2 Projektdefinition

1.3 Kortlægning af 

2.1 Segmentering af 

leverandørmarkedet

2.2 Markedsanalyse

� Analyse af potentielle 
leverandører

3.1 Opsamling  på 

nuværende capex-

strategi

3.2 Identifikation af optimal 

4.1 Forberedelse, 

gennemførelse og 

evaluering af pris-

/tilbudsark 

5.1 Udarbejdelse af 

overgangsplan

5.2 Forberedelse af 

kommunikationsplan
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1.3 Kortlægning af 

nuværende leverandører 

og processer

1.4 Identifikation af 

procesbegrænsninger

1.5 Forberedelse af 

baseline 

1.6 Identifikation af 

prisstruktur og -drivere 

(TCO)

1.7 Initiale hypoteser om 

forbedringer

leverandører
� Analyse af 

konkurrenceintensitet

2.3 Identifikation og 

kvalifikation af 

potentielle leverandører 

(lang leverandørliste)

fremtidig  capex-strategi  

(med involvering af 

leverandører)

3.3 Identifikation af 

strategisk forskel (TCO)

3.4 Udvælgelse af 

realiserbar fremtidig  

capex-strategi

4.2 Test af leverandører (hvis 

relevant)

4.3 Forhåndsudvælgelse af 

leverandører

4.4 Forberedelse af 

forhandlinger

4.5 Gennemførelse af 

forhandlinger

4.6 Anbefaling af 

leverandører 

4.7 Ledelsesbeslutning

5.3 Forslag til måling af 

effekt og afrapportering 

af resultater

� Projektplan
� Projektdefinition
� Baseline
� Kortlægning af 

leverandører/processer
� Prisstrukturer og -drivere

� Capex-strategi � Pris-/tilbudsark
� Anbefaling til valg af 

leverandører
� Ledelsesmæssig 

beslutning

� Implementeringsplan
� Kommunikationsplan
� Målepunkter 

� Kategorisegmentering
� Analyse af markedet
� Oversigt over potentielle 

leverandører
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Segmentering
Fokus, mål og mulige tiltag afhænger af positionering
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Volumen

� Mål: optimering af besparelses-
potentiale

� Fokus: pris, leveringstid
� Mulige tiltag: kortvarige kontrakter, 

skab konkurrence, skift leverandør

Strategisk

� Mål: fast leverandørsamarbejde
� Fokus: innovation, udvikling
� Mulige tiltag: langvarige relationer, 

partnerskab, flyt til volumenkvadrat 
hvis muligt, udvikl nye leverandører

Standard Flaskehals
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Standard

� Mål: effektiv håndtering
� Fokus: pris, leveringstid
� Mulige tiltag: e-handel, 

standardisering, simplificer 
ordreafgivelse og fakturering

Flaskehals

� Mål: sikre forsyninger
� Fokus: innovation, udvikling
� Mulige tiltag: koncentrer indkøb for 

at opnå volumen,  skab alternative 
leverandører, indkøbsfælleskaber

LeverandørmarkedskompleksitetLav Høj
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De mest succesfulde capex-investeringsprojekter løses i tværfunktionelle 
teams for at opnå det fulde potentiale

� Installering
� Fragt/told

� Leveran-
dørkvalitet

� Leverings-
perfor-
mance

� Osv.

� Service
� Vedlige-

holdelse
� Reparation
� Ydeevne
� Energi
� Bemand-

ing
� Osv.

� Indkøbsprocessen er styret af en tydelig proces 
fra start til slut med vedtagne beslutningsmål

� Indkøbsprocessen er styret af tværfunktionelle 
teams, der fokuserer på TCO (total cost of 
ownership)

Hvad gør de bedste ved indkøb af capex
ILLUSTRATIVT OVERBLIK OVER

SAMLEDE OMKOSTNINGER
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OBS: De omkostningskomponenter, der skal inkluderes i en analyse af samlede omkostninger (TCO), afhænger af det indkøbte produkt

Leve-
randør-

pris

� Fragt/told
� Dokumen-

tation
� Kvalitets-

sikring
� Uddan-

nelse
� Osv.

Installering
og idrift-
sætning

� Osv.

Leveran-
dørperfor-

mance

� Osv.

Drifts-
omkost-
ninger

TCO
(total cost

of ownership)

� Udviklingsprocessen for capex sammen med 
leverandører

� Foranalyse af indkøbsprocessen inkluderer 
også design til produktionsanalyse

� Tydelig og optimeret ramp-up-proces



… og vi ser et meget stort potentiale i at designe efter aktuelle behov og at 
begrænse uklare specifikationer

Nice to have

Need to 
have

Design efter aktuelle behov

� 18-25 % af alle krav er uklart definerede

� Tværfunktionelle review-processer mindsker 
normalt uklart definerede krav til 2-3 %

� Tværfunktionelle review-processer bør også 
udelukke specifikationer, der er “nice to have”

Valcons erfaring
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I dagMål

Uklare specifikationer
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OBS: Målet afhænger af investeringshyppigheden

udelukke specifikationer, der er “nice to have”

� Udvikling af evalueringspointtavle til at 
identificere den mest økonomisk attraktive 
leverandør (TCO)



Der er betydelige fordele ved at styre tværfunktionelle projekter efter 
projektmodel defineret fra start til slut

� Forstærk ledelsens beslutningstagning for at 
undgå dårlige investeringer

� Tydelig proces for planlægning og udførelse

� Klare roller og ansvarsområder på tværs af 
funktioner

Fordele
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funktioner

Valcons erfaring:
� 26 % projektbesparelser ved implementering af 

tydelige processer i projektstyring



Spørgsmål til publikum

�Hvad er jeres erfaringer omkring arbejde i tværfunktionelle teams?

�Er jeres projekter baseret på et totalsyn på processer og omkostninger?

�Udvikler I specifikationer og processer sammen med jeres leverandører?
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�Udvikler I specifikationer og processer sammen med jeres leverandører?


