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INTRODUKTION

DET DANSKE
S&OP-NETVÆRK 
Af Camilla Thuge Lund, network facilitator & senior manager, Deloitte

supply chain-udfordringer. Der bliver udvekslet 
tips om alternative logistikmuligheder, håndte- 
ring af prisstigninger og forlængede leverings-
tider, erfaring med IT-systemer, udvekslet kopi 
af seneste executive meeting-præsentation og 
den slags. 

Ofte er der et tema, som vi går i dybden med. 
Sommetider er det medlemsvirksomhederne selv, 
der kommer med oplæg, nogle gange under-
tegnede, og andre gange er det eksterne oplægs- 
holdere. Vi har haft mange forskellige emner 
igennem netværkets historie.  

På ét møde zoomede vi ind på den menneskelige 
faktor i S&OP. Vi havde en ekstern forandrings- 
leder på besøg, der gennemgik et par af de vig-
tigste forandrings- og kommunikationsmodel-
ler. Medlemmerne havde forberedt eksempler 
på deres aktuelle forandringsudfordringer. Ved 
hjælp af modellerne arbejdede vi med, hvordan 
man kan angribe udfordringerne hjemme i sin 
egen virksomhed. 

Vi har også på et møde haft besøg af to forskel-
lige firmaer, der tilbyder, at man kan outsource 
sit statistiske forecast til dem og dermed ”slippe 
for” at have specialiserede statistikkompeten- 
cer ansat selv. Her talte vi om processen, inte- 

Det danske S&OP-netværk er et vidensnetværk, 
der er startet i 2017 af undertegnede i samar-
bejde med Dansk Indkøbs- og Logistik Forum. 
S&OP-netværket er for folk, der arbejder med 
udvikling (og drift) af S&OP-processen i større 
danske virksomheder. Formålet er at udveksle er-
faringer, sparre med hinanden og holde sig fag- 
ligt opdateret. Der er et begrænset antal plads-
er i netværket, således at medlemmerne lærer 
hinanden at kende, og der skabes et fortroligt 
rum. Gruppen mødes fire gange om året, og de 
fleste møder foregår hos en af medlemsvirksom-
hederne.  

Møderne starter som regel med lidt information
om den virksomhed, vi besøger, en rundtur i 
produktionen og en introduktion til virksomhed- 
ens S&OP-proces. Ofte bliver resten af grup-
pen præsenteret for en konkret udfordring, som 
værten gerne vil have input til, og som vi efter- 
følgende debatterer mulige løsninger til. Vi tag-
er også en ”bordet rundt” for at holde hinanden 
opdateret på, hvad der er sket siden sidst, og 
hvordan det går med det hele. Som regel er der 
sket en masse. De sidste par år har alle naturlig-
vis været meget påvirket af COVID-19, men på 
meget forskellig vis. Imens nogle virksomheders 
salg er gået i stå, er andres eksploderet, og alle 
har oplevet, at der er opstået nærmest daglige 

grationen samt de fordele og ulemper, der knyt- 
ter sig til denne type set-up. 

Ved en anden lejlighed havde vi fokus på finan-
siel integration med S&OP. Her havde vi dels et 
medlem, der kunne give et oplæg, idet det havde 
været et fokusområde fra starten af S&OP- 
rejsen. Efterfølgende var vi på referencebesøg 
hos en virksomhed, der delte deres erfaringer 
omkring at sammensmelte den finansielle plan-
lægning med S&OP. 

Sidste år, post corona, hvor alle stod med mange 
simultane supply chain-udfordringer, satte vi sce-
narieplanlægning på programmet. Jeg gennem- 
gik processen og værktøjskassen for, hvordan 
man integrerer scenarieplanlægning i sin S&OP, 
således at medlemmerne kunne arbejde videre 
derhjemme med deres aktuelle problemstillinger. 
I januar i år var vi på besøg hos et medlem, der på 
den ene side har en ambitiøs vækstplan og sam-
tidig er i gang med et strategisk initiativ om at 
centralisere lagrene. Her er S&OP-tankegangen 
central i forhold til at øge serviceniveauet og 
undgå tabt salg, men samtidig reducere de glo-
bale lagre. 

På vores seneste møde havde vi eksterne sy- 
stemdemonstrationer af SAP IBP, o9 samt Kina- 
xis, der hver især viste, hvordan de understøt-
ter S&OP- og IBP-processen. På den måde fik vi 
et indblik i, hvad de nye systemer kan, hvordan 
deres brugerflade ser ud, og vi fik debatteret, 
hvad der er vigtigt. Efterfølgende præsentere-
de Deloitte sit bud på, hvordan man vælger det 
rigtige værktøj, og vi tog en dialog om, hvad der 
er væsentligt.

Synes du, at ovenstående lyder 
spændende, og er du interesseret 
i at søge om optagelse?
Så kontakt netværkets grundlægger og 
facilitator Camilla Thuge Lund fra Deloitte på 
tlf. 21 15 56 29 eller mail cathlund@deloitte.dk 
eller kontakt Dorte Lyderik Jensen fra DILF på 
tlf. 33 26 97 86 eller mail dlj@dilf.dk./

Jeg er i netværket for at lære af 
ligestilledes gode erfaringer såvel som 
udfordringer. Den dialogbaserede og 

åbne atmosfære virker bare rigtig 
fint for mig. 

- Janne Sigurdsson,
Sales and Operations Planning 

Manager, Marel

   

Jeg deltager i DILF’s S&OP-netværk 
at to primære årsager: for at udvide 

min funktionelle viden med inspiration fra 
nogle af Danmarks stærkeste S&OP-ledere 

og for at opbygge et netværk, hvor der 
kan findes sparring hos ligesindede 

- Florian Pohl,
Project Manager S&OP, 

Danish Crown

DILF’s S&OP-netværk giver mig 
inspiration til at udvikle Kamstrups S&OP- 
proces. På netværksmøderne får vi indsigt 
i, hvordan andre virksomheder håndterer 

S&OP-problemstillinger 

- Peter Frølund,
S&OP Manager, Kamstrup
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