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Executive Summary 
 

Denne opgave har til formål at komme med et forslag til løsningen af de administrative udfordringer, som 

virksomheden Chapter 4 Translation ApS oplever i forbindelse med opgavehåndteringen. 

Opgaven er inddelt i fire hoveddele: 

Først beskrives Chapter 4 Translation ApS’ strategiske situation og dens omverden. De strategiske analyser 

viser, at Chapter 4 har en relativt svag strategisk position på oversættelsesmarkedet, da virksomheden ikke 

kan karakteriseres som markedsførende eller andet.  

Andet hovedpunkt i opgaven er en udarbejdelse af et interview med ledelsen samt en større kunde-, 

leverandør- og medarbejderundersøgelse. Resultaterne af disse undersøgelser bliver her analyseret for at 

finde frem til det syn, som interessenterne har på virksomheden i øjeblikket, og de ønsker og krav, som 

disse interessenter har til virksomheden og dens processer. Undersøgelserne viser, at der er en generel 

tilfredshed med virksomhedens ydelser, men viser samtidig også, at der er behov for forbedring af 

administrative processer vedrørende opgaveløsningen. 

Tredje hovedpunkt er en analyse af omkostningerne for virksomheden i forbindelse med den nuværende 

opgaveløsning samt en beregning for potentialet for omkostningsbesparelser i forbindelse med brug af et 

nyt system. Her er der også foretaget en vurdering af, hvilken systemløsning som virksomheden skal vælge. 

Dette punkt indeholder også en kort markedsundersøgelse af de tilgængelige systemer på markedet, som 

indeholder de løsninger, der opfylder de krav, som vores analyser har kortlagt. 

Fjerde hovedpunkt er en vurdering af, hvordan systemet bedst muligt implementeres i virksomheden ud fra 

dennes organisationsform og -struktur. I denne del kommer vi ind på, hvad virksomheden særligt skal være 

opmærksom på i forbindelse med implementering, herunder mål og kommunikation. 
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Indledning/overordnet ønske med opgaven: 

Vi ønsker at lave en real life business case for et nyt system til løsning af administrative udfordringer som 

følge af afskaffelsen af et gammelt system og en stigende opgavemængde for virksomheden Chapter 4 

Translation ApS. 

Problembaggrund: 

Chapter 4 Translation ApS har oplevet en stigende vækst gennem de seneste år, hvilket har medført mange 

flere opgaver, og samtidig har virksomheden været nødt til at udfase et eksisterende projektstyringssystem 

grundet manglende mulighed for opdatering af dette. Problemet er derfor set fra ledelsens synspunkt, at 

virksomheden mangler et komplet overblik over indgående og udgående opgaver, målinger, 

tidsregistreringer, opfølgning osv. Dette er et problem for virksomheden i forbindelse med afgivelse af 

tilbud, prisfastsættelse, performancemåling, afregning osv. Virksomheden har derfor et ønske om at finde 

en løsning, der kan være med til at afhjælpe dette problem. Virksomheden har i øjeblikket otte 

medarbejdere, heraf fire i ledelsesgruppen.  

Problemet med manglende centralt overblik over opgaverne udmønter sig efter ledelsens overbevisning i 

frustrationer både internt og eksternt, da kunder oplever forsinket fakturering, manglende mulighed for at 

sende opgaver direkte via virksomhedens system som tidligere og manglende mulighed for at følge med i 

opgavestatus, forbrug og andet i realtid. Problemet vurderes på nuværende tidspunkt at temmelig alvorligt 

for virksomheden, da det vurderes at medføre en stor grad af stress hos både medarbejdere, kunder og 

leverandører. Ledelsen mangler dog konkret bevis herfor, hvorfor der ønskes en undersøgelse gennemført. 

 

Desuden er kravene i branchen stigende i form af certificeringer (ISO), hvor et centralt 

projektstyringssystem spiller en vigtig rolle i at opnå en sådan certificering. Større udbud og store kunder 

kræver i stigende grad, at man er ISO-certificeret for at kunne byde på opgaver fra disse. 

 

Projektet har til formål at være en real life-businesscase, som bygger på de udfordringer, der er kommet 

frem via interviewet med ledelsen, der er foretaget i december måned 2016 (se undersøgelsesspørgsmål 

2). Her definerer ledelsen nogle klare udfordringsområder, som er vigtige at løse, bl.a. er der frustrationer i 

ledelsesgruppen vedrørende manglende overblik over effektivitet og performance, og blandt 

medarbejderne er det ledelsens opfattelse, at utilfredsheden primært skyldes manglende overblik over 

opgaver som følge af den rodede administrative proces. Ligeledes ønsker ledelsen at finde frem til, om de 

ting, der er registreret internt, også er et problem for leverandører og kunder, eller om de ser tingene 
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anderledes og har andre ønsker til virksomheden. Det vigtige er altså at finde ud af, om kunderne opfatter 

det på samme måde, hvordan virksomheden kan løse det, og hvordan virksomheden kan koble ledelsens 

ønsker til ønskerne fra kunder, leverandører og medarbejdere. 

Problemformulering: 

Med en analyse med udgangspunkt i virksomhedens og dens interessenters (herunder ledelse, kunder, 

medarbejdere og leverandører) krav og behov ønskes der en udarbejdelse af en strategi og plan for indkøb 

og implementering af en ny it-løsning til projekt- og økonomistyring. 

Afgrænsning: 

Vi vil kun se på de systemer på markedet, der kan håndtere både det rent oversættelsesmæssige og de 

mere projekt- og økonomimæssige aspekter i ét, samlet system, da ønsket fra virksomheden er ét centralt 

system. Vurderingen af de enkelte systemer i forhold til effektivitet, priser, antal trin i processen og 

hurtighed i forbindelse med f.eks. oprettelse af sager må bero på et skøn, da vi ikke kender det nøjagtige 

tal. 

Undersøgelsesspørgsmål og undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesspørgsmål 1 

Hvordan ser virksomhedens omverden ud, og hvad er dens strategiske position? 

Undersøgelsesspørgsmål 2 

Hvordan er den nuværende situation, og hvilke behov og krav har virksomheden og dens interessenter 

(ledelse, medarbejdere, kunder og leverandører) – herunder krav til processer, (performance)målinger, 

rapportering osv.? 

Undersøgelsesspørgsmål 3 

Omkostningsanalyse af fordele og ulemper for virksomheden i forhold til køb/leje af nyt system for 

virksomheden eller ved at fortsætte med nuværende system, herunder en økonomisk analyse af 

omkostninger ved implementering i form af lønkroner og øvrige interne/eksterne udgifter, samt en 

undersøgelse af, hvilke systemer der er på markedet og muligheder og udfordringer ved de enkelte. 

Undersøgelsesspørgsmål 4 

Hvordan skal systemet og processerne implementeres i virksomheden? 
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Undersøgelsesdesign og metode 

I dette afsnit redegøres for metoden, som vi har valgt til at undersøge og besvare de opstillede spørgsmål. 

Metodeafsnittet er bygget op omkring emnet og problemformuleringen og har til formål at give læseren et 

indblik i den arbejdsmæssige sammenhæng og tilgang, som har været styrende for vores opgave. 

 

Metode 

Som udgangspunkt for denne afhandling er valgt en kvalitativ metode i form af et semistruktureret 

interview med ledelsen1. Den kvalitative analyse har vi suppleret med en kvantitativ analyse i form af et 

surveystudie, altså en spørgeskemaundersøgelse, som er blevet udsendt til medarbejdere, leverandører og 

kunder. Vi har sendt et spørgeskema til de fire medarbejdere, hvor de bliver bedt om at beskrive den 

nuværende situation og komme med forslag til tiltag og forbedringer. Desuden har vi sendt en 

spørgeskemaundersøgelse til 50 leverandører og 100 kunder. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen 

skal ses som et supplement til den kvalitative analyse, og målet med undersøgelsen var at få en status på, 

hvordan kunderne og leverandørerne oplever det nuværende samarbejde og den nuværende situation 

samt få en tilbagemelding fra leverandørerne og kunderne på, hvorvidt dette er tilfredsstillende, eller om 

der er plads til forbedringer. Vi ønskede desuden at klarlægge, om leverandørerne og kunderne ser de 

samme problemer som dem, ledelsen har defineret i det semistrukturerede interview. Valget af den 

supplerende kvantitative analyse skyldes, at det er en hurtig og nem metode til at få svar fra mange 

respondenter og dermed få et øjebliksbillede af situationen på tidspunktet for gennemførelsen af analysen.  

 

I forhold til problemstillingen har vi som angivet ovenfor valgt at tage udgangspunkt i et såkaldt single 

casestudie med Chapter 4 Translation ApS som ”caseorganisation”. Det kvalitative casestudie er valgt på 

baggrund af Thomas’ egen ansættelse (medejer af) i Chapter 4 Translation ApS, som dermed giver adgang 

til alle de nødvendige data og oplysninger, der er nødvendige for besvarelsen af problemformuleringen og 

opgavens formål. En undersøgelse af en lille organisation, som man er medejer af, kan selvfølgelig udgøre 

en risiko for, at man er meget forudindtaget i forbindelse med analyserne. Vi har derfor valgt at 

gennemføre interviewet med en anden ejer af virksomheden, så vi får en mere valid tilgang til dataene, da 

de så ikke stammer fra en af de personer, der skal udføre undersøgelsen. 

  

                                                           
1 Andersen, I.: Den skinbarlige virkelighed, Forlaget Samfundslitteratur, 3. udgave, 2. oplag 2006 – s. 112  
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Casestudie  

Et casestudie er en undersøgelse eller analyse af en situation i dets virkelige omgivelser, altså et praktisk 

eksempel på en problemstilling, som er tilfældet for vores situation. Casestudiet er en oplagt 

undersøgelsesmetode til at grave ned i processer og systemer for at udforske årsagssammenhænge og 

dermed finde begrundelser og løsningsforslag til et givet problem, hvilket vi er ude på at finde her.  

 

Empiri og dataindsamlingsmetode  

Dataindsamlingsmetoden er som beskrevet ovenfor sket sekundære data, interviews og en 

spørgeskemaundersøgelse. 

 

De primære data er indsamlet primære i form af semistrukturerede interviews med ledelsen samt 

spørgeskemaundersøgelsen, som er udsendt til både medarbejdere og kunder/leverandører (se 

undersøgelsesspørgsmål 2). 

 

De sekundære data er anskaffet i form af regnskaber fra virksomheden samt data fra internettet og andre 

kilder, bl.a. artikler og data fra andre selskabers årsrapporter og andet. 

 

Interviewet blev gennemført i december måned 2016 for at finde frem til, om der var grundlag nok til at 

bygge denne case. Interviewet blev afholdt personligt i et lukket kontor for at sikre fuld koncentration om 

emnet. Vi har i forbindelse med ledelsen valgt interviewformatet for at komme mere i dybden og give 

ledelsen mulighed for at komme med detaljerede forklaringer på, hvordan de opfatter tingene. Vi valgte 

her interviewformen frem for et spørgeskema, da denne undersøgelsesmetode giver mulighed for at 

komme mere i dybden. Vi valgte interviewformen delvist struktureret interview og udarbejdede i denne 

forbindelse en interviewguide, som kan ses i bilag 12. Interviewet varede i én time og altså ikke længere end 

én time, da dette anses for at være den maksimale tid, inden interviewpersonen begynder at miste 

interessen i et struktureret interview3. Desuden aftalte vi nærmere med interviewpersonen på forhånd i 

form af, at vi aftalte et tidspunkt for interviewet og sendte en reminder 14 dage før. Vi afholdt desuden 

interviewet i et lukket rum uden telefoner og andet, så der kunne sikres fuld fokus på interviewet4.  

 

                                                           
2
 Andersen, I.: Den skinbarlige virkelighed, Forlaget Samfundslitteratur, 3. udgave, 2. oplag 2006 – s. 155 

3
 Andersen, I.: Den skinbarlige virkelighed, Forlaget Samfundslitteratur, 3. udgave, 2. oplag 2006 – s. 156 

4
 Se desuden flere oplysninger på interviewreferatet på bilag 1 
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Spørgeskemaundersøgelsen er inddelt i tre 

kategorier: Medarbejdere, kunder og 

leverandører. Desuden har vi medtaget 

ledelsen (som også er ejere og aktionærer) 

som interessent. Disse fire grupper er de 

primære interessenter for virksomheden, som 

vi ser det. Myndigheder og samfund er jf. 

modellen til højre5 også interessenter, men 

grundet virksomhedens lille størrelse, er de 

ikke en gruppe, der spiller en stor rolle. 

For medarbejdernes vedkommende har vi valgt et anonymt spørgeskema, så vi kan være sikre på at få 

ærlige svar, da det ellers ikke kan sikres, at svarene er ærlige, da det er en lille virksomhed, og der er risiko 

for, at medarbejderne ikke tør udtale sig kritisk ved et interview, da deres navn vil komme frem. Det er 

bevæggrunden for at vælge et spørgeskema frem for et interview eller en fokusgruppe.  

Medarbejderne fik afsat en time i arbejdstiden til at besvare skemaerne, så vi var sikre på, at skemaerne 

blev besvaret. Vi har i spørgeskemaet til medarbejderne (se bilag) valgt at bruge et simpelt åbent spørgsmål 

for at give dem mulighed for at komme med deres input til den aktuelle situation og mulige 

forbedringer/ændringer. Der kunne dog argumenteres for, at en fokusgruppe kunne have været en bedre 

løsning, da vi her ville kunne være kommet mere i dybden med tingene. Risikoen var så blot, at det ikke var 

sikkert, at vi kunne få ærlige svar. 

 

Spørgeskemaerne til leverandører og kunder blev udsendt på følgende vis: 

Inden vi iværksatte undersøgelsen kontaktede vi først to udvalgte leverandører og to udvalgte kunder med 

henblik på test af spørgeskemaet. Dette blev gjort for at teste, at spørgeskemaet var forståeligt og entydigt, 

og at det ikke tog længere tid at besvare end det udmeldte, og at det ikke indeholdt udtryk og andet, som 

ikke kunne forstås. Alle fire respondenter svarede, at det klart og tydeligt, og at personer inden for 

oversættelsesbranchen alle kendte til de anvendte udtryk. Desuden testede vi, at spørgeskemaet kunne 

sendes ud, at det fungerede på både computere, smartphones og tablets, og at respondenternes svar blev 

registreret korrekt, så vi var sikre på, at alt blev registreret, når først undersøgelsen blev skudt i gang. 

                                                           
5
 http://www.qualitythinking.eu/iso-90012015-relevante-interessenter/ og 

https://www.google.dk/search?q=virksomheden+og+den+interessenter+lille+virksomhed&espv=2&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-
noSX8KnTAhVMJpoKHX52AE0Q_AUIBigB&biw=1364&bih=658#tbm=isch&q=virksomheden+og+den+interessenter&im
grc=8xqmAgt-4P2_mM: 16.04.2017 

http://www.qualitythinking.eu/iso-90012015-relevante-interessenter/
https://www.google.dk/search?q=virksomheden+og+den+interessenter+lille+virksomhed&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-noSX8KnTAhVMJpoKHX52AE0Q_AUIBigB&biw=1364&bih=658#tbm=isch&q=virksomheden+og+den+interessenter&imgrc=8xqmAgt-4P2_mM
https://www.google.dk/search?q=virksomheden+og+den+interessenter+lille+virksomhed&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-noSX8KnTAhVMJpoKHX52AE0Q_AUIBigB&biw=1364&bih=658#tbm=isch&q=virksomheden+og+den+interessenter&imgrc=8xqmAgt-4P2_mM
https://www.google.dk/search?q=virksomheden+og+den+interessenter+lille+virksomhed&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-noSX8KnTAhVMJpoKHX52AE0Q_AUIBigB&biw=1364&bih=658#tbm=isch&q=virksomheden+og+den+interessenter&imgrc=8xqmAgt-4P2_mM
https://www.google.dk/search?q=virksomheden+og+den+interessenter+lille+virksomhed&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-noSX8KnTAhVMJpoKHX52AE0Q_AUIBigB&biw=1364&bih=658#tbm=isch&q=virksomheden+og+den+interessenter&imgrc=8xqmAgt-4P2_mM
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Leverandørerne og kunderne blev først informeret via en indledende e-mail, hvor vi forklarede, at vi i løbet 

af den kommende uge ville udsende et elektronisk spørgeskema, som vi ville bede dem deltage i. Vi gav 

oprindeligt respondenterne tre uger til at besvare skemaet. Alle respondenter, der ikke have besvaret 

skemaet inden for tre uger, fik derefter tilsendt en reminder via e-mail, som bad dem udfylde 

spørgeskemaet inden for én uge derefter. 

Spørgeskemaet til leverandørerne (se bilag) bestod af seks spørgsmål (primært åbne multiple choice-

spørgsmål), som det ville tage ca. fem minutter at besvare. Vi gjorde i invitationen opmærksom på, at 

besvarelsen ville være anonym. Vi gjorde os desuden meget umage for at lave spørgsmålene så klare og 

tydelige som muligt og at sikre, at de ikke indeholdt fagudtryk, som målgruppen ikke kendte. Desuden har 

vi bestræbt os meget på at holde spørgsmålene kortere end 20 ord, og vi har desuden designet 

spørgeskemaet, så respondenterne skulle angive en vægtning ved de vigtige spørgsmål, samt at de ikke 

havde mulighed for at svare hverken/eller, så de var tvunget til at tage stilling. Sidst, men ikke mindst, 

mobiloptimerede vi spørgeskemaet, så brugerne kunne besvare det via deres smartphone eller tablet, da vi 

mente, at dette kunne være med til at øge svarfrekvensen hos respondenterne. Bevæggrunden for 

designet og anonymiteten var at sikre en så stor besvarelsesprocent og ærlighed i svarene som muligt. De 

lukkede spørgsmål blev brugt til at skabe klarhed over, hvordan leverandørerne var knyttet til virksomhede, 

og de åbne skulle give mulighed for uddybende forklaringer og synspunkter, som kunne bruges i det videre 

analysearbejde. 

Resultatet var, at 31 leverandører ud af 50 svarede, hvilket giver en svarprocent på 62 %, hvilket vi anser for 

tilstrækkeligt til at kunne konkludere på leverandørernes holdninger, opfattelser og ønsker. 

 

Den eneste forskel mellem leverandørne og kunderne, hvad angår spørgeskemaet (se bilag), var, at vi 

sendte dette til 100 kunder, da virksomheden har flere kunder end leverandører, og at spørgeskemaet kun 

bestod af fem spørgsmål. Designet bag var det samme. Vi opnåede 43 svar, hvilket giver en svarprocent på 

43 %. Denne er noget lavere end for leverandørerne, men vi anser den stadig for at være tilstrækkelig til at 

kunne drage en konklusion. 

 

Validitet og reliabilitet 

Dette afsnit handler om at redegøre for svarenes gyldighed og pålidelighed, altså om vi måler det rigtige på 

den rigtige måde6.  

                                                           
6
 Andersen, I.: Den skinbarlige virkelighed, Forlaget Samfundslitteratur, 3. udgave, 2. oplag 2006 – s. 84 ff. 
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Validiteten er et spørgsmål om, om vi har målt det rigtige, altså om undersøgelsens svar er gyldige og 

relevante, og om vi har belyst alle de ting, vi ønsker. 

 

Vi mener at have undersøgt det, der var det egentlige formål med afhandlingen. Resultaterne viser, hvad 

ledelsen ser som udfordringer/problemer, og hvad kunderne, leverandørerne og medarbejderne ser som 

udfordringer/problemer. De er altså med til at give et indblik i, hvad der kan optimeres i Chapter 4 

Translation ApS, og hvilke ting et system skal kunne for at være med til at løse disse udfordringer. 

Resultaterne kan bruges til at komme med forslag til forbedringer og tiltag. Vi mener derfor, at resultaterne 

er meget valide. 

 

Reliabilitet handler om, hvor pålidelig analysemetoden, dataindsamlingsmetoden osv. har været, og om en 

tilsvarende undersøgelse føre til samme resultater. Der tænkes her også på, om tilfældigheder kan påvirke 

dataindsamlingsmetoden, f.eks. om spørgsmålene i interviews og spørgeskemaer er klar og tydelige og ikke 

giver anledning til misforståelser. Vi har forsøgt at formulere os klart og tydeligt og designe meget entydige 

spørgsmål, så vi mener bestemt, at reliabiliteten i opgaven er høj. 

 

Vi har desuden foretaget interviews og gennemført spørgeskemaundersøgelserne direkte med de personer, 

der er involveret i processerne og forretningsgangene og arbejdsrutinerne, så vi har dataene fra ”hestens 

mund” og ufiltrerede. Vi har desuden sikret os, at den samme person ikke kunne besvare spørgeskemaet to 

gange, da vi låste IP-adresser, så der kun kunne svares én gang. 

 

En ”ny” undersøgelse ville højst sandsynligt komme frem til samme resultater som denne. 

 

Det kan dog afslutningsvis påpeges, at totalpopulationen i denne undersøgelse er forholdsvis lille (hhv. fire 

medarbejdere, 50 leverandører og 100 kunder), og dette betyder selvfølgelig, at de enkelte respondenters 

svar har en større vægtning, end hvis totalpopulationen havde bestået af f.eks. 1000 respondenter, men 

det er nu engang vilkårene for virksomheden, da den ikke har flere faste medarbejdere, leverandører og 

kunder. 

 

Valg af teori 

Vi har som tidligere beskrevet anvendt både primære og sekundære data. De primære data er beskrevet 

ovenfor, og de sekundære data er fundet via regnskabsrapporter på internettet og pensum fra HD-ØP.  

 



Side 12 af 81 
 

Vi har valgt at bruge følgende teorier til de enkelte undersøgelsesspørgsmål: 

For undersøgelsesspørgsmåls 1’s vedkommende vil vi teorierne/modellerne for omverdens analyse 

(PESTLE) samt modeller til analyse af den brancheinterne konkurrence (Porters Five Forces7). Vi vil 

derudover se på Porters generiske konkurrencestrategier, modellen for klyngevirksomheders mulighed for 

vækst8, og slutteligt vil vi indsætte de strategiske analyser i en relevant SWOT-analyse9, som samler op på 

og konkluderer den strategiske situation. 

 

Undersøgelsesspørgsmål 2 vil udelukkende være en analyse af de primære data, vi har indsamlet i 

forbindelse med gennemførelsen af interview og spørgeskemaundersøgelsen. Vi vil her gå i dybden med 

resultaterne af undersøgelserne og konkludere herpå. 

 

Undersøgelsesspørgsmål 3 vil være en analyse/markedsundersøgelse af de systemer, der er på markedet. 

Vi vil på baggrund af vores resultater fra undersøgelsesspørgsmål 2 (ledelsesinterviewet og 

spørgeskemaundersøgelserne) opstille en tilpasset SWOT-analyse over de potentielle systemer set ud fra 

de krav, virksomheden stiller. Dette vil også blive koblet til strategiafsnittet, da der er væsentlige 

strategiske elementer forbundet med valg af system. 

Dette spørgsmål vil desuden indeholder en TDABC-model10 af virksomhedens omkostninger, og vi vil se på 

de mulige besparelser og omkostninger i forbindelse med anskaffelsen af et nyt system. Vi vil her komme 

ind på ting som offeromkostninger og afskrivninger, hvilket gerne skulle hjælpe os med at finde den 

optimale løsning for virksomheden. 

 

Undersøgelsesspørgsmål 4 vil bygge på organisationsteori (Minztberg) og implementeringsteori (Kotter), og 

vi vil forsøge at finde frem til den rette plan for implementering af systemet i virksomheden.  

Undersøgelsesspørgsmål 1 – hvordan ser virksomhedens omverden ud, og hvad er 

dens strategiske position? 
Den strategiske analyse af Chapter 4’s strategiske position vil bygge på nedenstående modeller: 

Ekstern analyse – PESTLE-modellen11 

                                                           
7
 Johnson, Gerry et al. Exploring Strategy. 10. udgave, årgang 2014 – side 41 ff. 

8
Jacobsen, Per Østergaard: CRM 2.0 Håndbogen, 2012 – side 109 (se desuden bilag 6) 

9
 Flyger, Charlotte Stisen et al., Økonomisk Virksomhedsbeskrivelse, 3. udgave, årgang 2014 – side 28 ff. 

10
 Zimmerman, Jerold L. Accounting for Decision Making and Control, 8. udgave, 2014 – side 507 ff. 

11
Anthony, E. Henry: Understanding Strategic Management, Second Edition 2011 – side 48 ff. 
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Denne model bruges i vores analyse af omverdenen og de samfundsmæssige forhold, som Chapter 4 skal 

være særligt opmærksom på. En nærmere analyse af de væsentligste forhold giver os et overblik over de 

politiske, økonomiske, sociale, teknologiske, etiske og juridiske forhold, som har betydning for Chapter 4’s 

valg af strategi. Vi vil i denne analyse lægge vægt på de forhold, som efter vores opfattelse og vurdering er 

væsentligst for Chapter 4 i den industri, vi definerer i modellen. 

Intern analyse af branchen – Porters Five Forces-modellen12 

Modellen Porters Five Forces bruges til at analysere og give en vurdering af branchen, som Chapter 4 

befinder sig i. Gennem belysning af forholdet til konkurrenterne, forhandlingsstyrken blandt kunderne og 

leverandørerne og truslen fra substituerende produkter kan vi ligeledes analysere Chapter 4’s 

konkurrenceevne i branchen. Brancheanalysen giver således et godt overblik over de forhold, som har 

væsentlig betydning for Chapter 4 og virksomhedens konkurrencesituation. 

Slutteligt vil vi i denne del af opgaven se på Chapter 4 Translations konkurrencestrategi ud fra Porters 

generiske model. Alle vores analyser vil slutteligt blive samlet i en SWOT-analyse, som kan vurdere, hvilke 

styrker og svagheder Chapter 4 har, og hvilke muligheder og trusler virksomheden står overfor. Det helt 

konkrete undersøgelsesdesign ser altså således ud:

 

Figur 1: Undersøgelsesdesign – egen tilvirkning  

                                                           
12

 Anthony, E. Henry: Understanding Strategic Management, Second Edition 2011 – side 48 ff. 



Side 14 af 81 
 

PESTLE-modellen 

Vi har i nedenstående analyse valgt udelukkende at fokusere på de forhold, der har væsentlig betydning for 

Chapter 4 Translation og altså ikke blot opremset en lang række vilkår af mere generel betydning for alle 

spillere på markedet for oversættelses- og kommunikationsløsninger.  

 

Inden vi dykker ned i analysen af de eksterne og interne forhold, der spiller en stor rolle for Chapter 4, er 

det vigtigt først og fremmest at få defineret industrien, som virksomheden opererer i.  Vi har defineret den 

i vores problemformulering på følgende måde: 

Industri: Oversættelsesbranchen i Danmark 

Tidshorisont: Regnskabet fra 2016 og data fra 100 interne og 100 eksterne opgaver. Vi har 

 desuden valgt at se på en strategisk løsning, der kan holde i fem år, da vi maksimalt føler, at 

 vi kan se fem år ud i fremtiden på dette marked grundet den hastige teknologiske 

 udvikling. 

Analysen vil som sagt bygge på data fra interviews med ledelsen samt årsrapporter og regnskab fra 

virksomheden selv og dens konkurrenter. 

 

Politiske forhold 

Dette er en temmelig vigtig parameter for Chapter 4. En politisk beslutning fra 2015 om at nedlægge 

statsautorisationen og dermed den beskyttede titel som ”statsautoriseret translatør” 13 kan være med til at 

øge konkurrencen på markedet, da det bliver nemmere at slå sig ned som oversætter og dermed komme 

ind på markedet, da mange af opgaverne ikke længere kræver, at man kan autorisere opgaverne som 

tidligere. Dette kan dog fra Chapter 4’s side modarbejdes i form af bl.a. ISO-certificeringer, som mange af 

de store virksomheder kræver for at kunne tilbyde løsninger til dem. Via en ISO-certificering kan mange af 

de umiddelbare, små konkurrenter holdes bag os. 

Politisk ustabilitet i verdensøkonomien generelt er naturligvis også en som en væsentlig faktor, der kan 

have afgørende betydning for virksomheden. Politisk uro i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg 

og Trumps indsættelse som præsident og Brexit kan medvirke til, at investorer, kunder og andre 

interessenter udskyder investeringer eller skærer omkostningerne for at forbedre deres finansielle position 

                                                           
13

 Folketingsbeslutning fra 2015 http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/eru/bilag/51/1422512.pdf 22.04.2017 

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/eru/bilag/51/1422512.pdf
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og andet.  Dette kan igen medføre faldende indtjening og faldende overskud for Chapter 4. Oversættelser 

er et nødvendigt produkt for mange virksomheder af hensyn til bl.a. lovgivning, men Chapter 4 er 

naturligvis påvirket af, hvis store lanceringer af f.eks. nye softwareprojekter osv. forsinkes eller udskydes, 

eller at de globale handelsaftaler osv. skrinlægges. 

Desuden er nedlægningen af mange af sproguddannelserne i Danmark et problem for Chapter 4, da dette 

kan medføre problemer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere i fremtiden. 

Økonomiske forhold 

Som nævnt ovenfor er Chapter 4 meget afhængig af den globale økonomiske udvikling. Virksomheden 

konkurrerer i en hård global konkurrence med udbydere fra hele verden. Der er bl.a. følgende økonomiske 

aspekter, som kan have betydning for Chapter 4: 

- Global økonomisk krise/uro kan medføre færre investeringer og faldende efterspørgsel på Chapter 

4’s produkter. 

- Dårligere økonomiske forhold kan bl.a. også betyde følgende: 

- Øget prispres på produkter og tjenester, manglende opfyldelse af ordrer fra store kunder, tab af 

kontrakter og deraf for stor beholdning og overskydende kapacitet i virksomheden (faste 

omkostninger), som kan betyde økonomiske udfordringer 

- Risiko for finansielle problemer hos leverandører og deraf manglende betalinger 

- En sværere prognosticering af salg og indtægter som følge af aktieuro og andet med udgangspunkt 

i de begivenheder, der er nævnt ovenfor 

- Mindre forbrug af oversættelser hos slutkunden (websites eller ny software lanceres i f.eks. i første 

omgang kun på engelsk), hvilket i sidste ende fører til lavere efterspørgsel på Chapter 4’ produkter 

- En stor del af Chapter 4’S omsætning er desuden i USD, hvorfor virksomheden er eksponeret over 

for udsving i valutakurser mellem USD og EUR 

Teknologiske forhold 

De teknologiske forhold spiller en nærmest altafgørende rolle for Chapter 4 og oversættelsesindustrien 

generelt. Her tænkes især på den hastige udvikling inden for maskinoversættelsesløsninger og kunstig 

intelligens, som hele tiden bliver bedre og bedre. Chapter 4 er meget afhængige af den teknologiske 

udvikling, og virksomheden foretager relativt store investeringer i denne. Den teknologiske udvikling går 

meget hurtigt, og det er af afgørende betydning for Chapter 4, at de er i stand til at tilbyde løsninger, der er 

teknologisk førende, lever op til forventningerne hos kunderne og overholder de gældende standarder. Her 
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tænkes særligt på udviklingen inden for maskinoversættelse og såkaldt neural MT14. Hvis der satses forkert, 

eller virksomheden ikke kommer med på vognen, kan det have fatale konsekvenser for virksomheden. 

 

Udviklingen inden for bl.a. maskinoversættelse, CMS (Content Management)- og TMS (Translation 

Management-systemer) går meget hurtigt, og branchen er inden for de seneste fem år nærmest totalt 

forandret, hvad angår brugen af disse løsninger. For fem år siden var ca. 5 % af opgaverne det, der kaldes 

for post-editing, hvilket betyder, at teksten først oversættes af en maskinløsning, hvorefter den 

efterredigeres af en fysisk oversætter. I dag er andelen af sådanne opgaver helt oppe på ca. 50 %, og 

kunder med store oversættelsesbehov efterspørger i stigende grad denne form for løsninger for at kunne 

oversætte større mængder billigere og hurtigere. 

 

Desuden bidrager denne teknologiske udvikling også til, at virksomheder, der ikke før var på 

oversættelsesmarkedet, nu pludselig øjner muligheder på markedet. Her tænkes selvfølgelig på Google 

med Google Oversæt og lignende løsninger. Dette er selvfølgelig en stor udfordring, men løsningerne er 

”heldigvis” ikke så gode endnu, at de kan overtage markedet, men blot tilbyde et nyt ”forretningsområde” 

ved siden af de mere gængse og traditionelle områder. Desuden er mange virksomheder ikke interesserede 

i, at Google og andre store virksomheder får adgang til lagring af deres tekster, så en lang række af 

virksomhedens store kunder udvikler i stedet selv løsninger, så Google ikke får adgang til oplysningerne. 

 

En anden ny spiller på markedet er portalløsninger, som i lighed med bl.a. tilbudssites såsom Sweetdeal og 

andre, hvor de tilbyder at knytte en stor pulje af oversættere sammen med virksomheder med behov for 

oversættelse og tage et gebyr for dette. Dette er en tendens, virksomheden har set inden for de seneste år, 

og det er noget, der sandsynligvis kommer til at vokse i fremtiden. 

 

Sociokulturelle forhold 

Dette er et forhold af mindre betydning for virksomheden. Dog kan det nævnes, at engelsk spiller en meget 

fremtrædende rolle i det danske sprog, og det anses for ”smart” at ”smykke” sproget med engelske ord 

                                                           
14

 https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_machine_translation 22.04.2017 

https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_machine_translation
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(dette er f.eks. en komplet modsætning i forhold til Norge og Island, hvor der gøres meget for at finde 

norske og islandske ord for alle nye ting, der kommer på markedet). 

 

Etiske forhold 

Som en lille virksomhed på det globale marked er der en række etiske forhold (Corporate Governance) at 

leve op til, så virksomheden kan leve op til kravene fra alle dens interessenter (medarbejdere, 

samarbejdspartnere og kunder). Der er i forbindelse med store udbud industrien bl.a. krav til 

medlemskaber af diverse organisationer og certificeringer, og der er desuden krav om dokumentation for, 

at der ikke bruges børnearbejde og andet. 

 

Juridiske forhold 

Dette spiller jf. ovenstående en temmelig vigtig rolle for Chapter 4. Visse af de opgaveområder, som 

Chapter 4 opererer i, er underlagt meget streng lovgivning og regulering, her tænkes bl.a. på det 

medicinske område og det juridiske område samt det offentlige område (en stor del af dette kan være EU-

opgaver), hvor der bl.a. er krav om dokumentation på de enkelte interessenters modersmål (her tænkes 

bl.a. på tolkning i retssale og på sygehuse). Derudover er de store anlægsbyggerier i bl.a. København også 

en mulighed for virksomheden, da disse arbejder udføres af bl.a. polske og tyske håndværkere, som skal 

have oversat sikkerhedsprocedurer, mødereferater og andet til deres modersmål.  Dette er med til at give 

Chapter 4 en stor mængde opgaver, men hvis lovgivningen ændres i denne forbindelse, kan det betyde en 

opgavenedgang15. 

 

Konklusion på PESTLE-analysen 

Som det ses af ovenstående analyse, er Chapter 4 som en lille virksomhed i global konkurrence meget 

påvirket af økonomiske konjunkturer. Den teknologiske udvikling er dog den faktor, vi vurderer til at have 

den største indflydelse på Chapter 4’s situation, da denne udvikling går meget hurtigt, og der er risiko for, 

at nye spillere på markedet overtager opgaverne, eller at markedet ændrer sig meget radikalt. 

 

                                                           
15

 Der har i 2016 været en sag fremme om et Folketingsudvalgsmøde, hvor Kristian Jensen ikke ville betale for 
oversættelsen af materiale vedrørende Irak-krigen. Dette skabte en del debat, da mange af de øvrige partier i 
Folketinget ikke mente, at deres engelskkundskaber var gode nok til at kunne tolke materialet fuldt ud 
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Porters Five Forces-modellen 

Vi vil nu vi se nærmere på de branchespecifikke faktorer, der påvirker industrien, med det formål at 

analysere og vurdere industriens attraktivitet. Dette gøres med udgangspunkt i modellen Porters Five 

Forces. Brancheanalysen giver indsigt i forhold inden for branchen, som kan have væsentlig indflydelse og 

betydning for virksomhedens konkurrencesituation og indtjeningsmuligheder. 

 

Modellen gør det muligt at vurdere branchens attraktivitet og konkurrencesituationen blandt eksisterende 

virksomheder i branchen. Ud over at analysere selve konkurrencesituationen i branchen analyserer vi også 

Chapter 4’s styrke i forhold til konkurrenterne, leverandørerne, kunderne m.v. Dette medvirker ligeledes til 

at give en vurdering af virksomhedens indtjeningsmuligheder og konkurrenceevne.  

 

   Figur 2 – egen tilvirkning 

Truslen fra eksisterende konkurrenter på markedet 

Det danske oversættelsesmarked består ifølge den seneste undersøgelse af 148 virksomheder. Hertil 

kommer en lang række freelancere og enkeltmandsvirksomheder, som ikke er talt med i denne opgørelse. 

Der er ca. fem af disse, der er meget store internationale virksomheder med en dansk afdeling. Derudover 

er der ca. 15 virksomheder i samme størrelse som Chapter 4. De tre største virksomheder har blot en 

samlet markedsandel på ca. 15 %, så der er i høj grad tale om en monopolitisk konkurrenceform16. 

                                                           
16

 Salvatore, Dominick: Managerial Economics in a Global Economy, Oxford University Press, Seventh Edition 2012 – 
side 396 ff. 
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På markeder med monopolitisk konkurrence er konkurrenceintensiteten højere end på markeder med 

eksempelvis oligopolistisk konkurrence. Konkurrenceintensiteten kan også ses ud fra den samlede 

vækstrate for markedet. Hvis væksten er meget lav, kan det føre til større rivalisering, da der er mindre 

marked at konkurrere om for de enkelte deltagere på markedet. Væksten i branchen for oversættelse (se 

nedenstående figur) vurderes som lav til mellem, da markedet forventes at øges med blot ca. 7 % pr. år 

frem mod 201817. Tallene fra den globale oversættelsesindustri vurderes at være repræsentative for den 

danske branche. 

 

Figur 3 – oversigt over oversættelsesmarkedets forventede vækst 2009-2018 

Ifølge Chapter 4 er de store virksomheder på markedet meget prispressende. Disse store, globale spillere 

har outsourcet en stor del af deres projektstyring og oversættelsesfunktioner til lavtlønslande (Indien, 

Polen og Kina). Risikoen for Chapter 4 kan være, at de globale spillere er ’ligeglade’ med at tabe penge, blot 

de vinder markedsandele, da de har en stærk kapital i ryggen (den største virksomhed på markedet er i 

februar 2017 blevet opkøbt af en kapitalfond, og de 6. og 7. største virksomheder er i marts 2017 

fusioneret). Det gælder derfor om at bevare differentieringen for at undgå at lande i en situation, hvor der 

kun konkurreres på prisen. Dog har virksomheden indgået en del strategiske samarbejdsaftaler med nogle 

af de største virksomheder på markedet, så Chapter 4 leverer ydelser på underleverandørbasis til disse. 

Disse ydelser omfatter ud over det rent oversættelsesmæssige også søgemaskineoptimering, 

tekstforfatning, ordbogsudvikling og andet. 

                                                           
17

 http://www.statista.com/statistics/257656/size-of-the-global-language-services-market/, 08.04.2017 

http://www.statista.com/statistics/257656/size-of-the-global-language-services-market/
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På markedet i vurderes der dog at være en mindre, men dog eksisterende præference hos kunderne. 

Præferencegraderne kommer bl.a. til udtryk i form af de value added services og serviceudbud, som 

Chapter 4 tilbyder oven i de ’rene’ oversættelsesprodukter. Det er muligt at skifte leverandør, men der er 

forskellige ting, der besværliggør det. Chapter 4 forsøger hele tiden at differentiere sig fra konkurrenterne 

og er på nuværende tidspunkt og prøver altså på den vis primært at adskille sig fra konkurrenterne ved at 

differentiere sig og tilbyde løsninger, konkurrenterne ikke kan levere (se ovenfor). 

Der er inden for generelle oversættelser dog tale om forholdsvis homogene produkter. Derfor forsøger 

Chapter 4 som sagt at differentiere sig i form af add-on-aftaler (DTP, tryk, filhåndtering, tekstforfatning, 

copywriting og SEO/PPC), serviceaftaler og andet, så de kan tilbyde et andet produkt end konkurrenterne. 

Chapter 4 kan ikke levere til samme priser som de store prispressere, og det er derfor vigtigt, at de kan 

konkurrere og differentiere sig på andre parametre, f.eks. fleksibilitet, kvalitet og personlig kundepleje. 

 

Konkurrentanalyse 

Hvem er konkurrenterne? Tre store virksomheder med en samlet markedsandel 

på ca. 15 %. Derudover en lang række små 

virksomheder med en samlet markedsandel på ca. 

85 %. Markedsformen er altså kendetegnet ved 

monopolistisk konkurrence. 

Konkurrenters målsætning To af de store virksomheder går primært efter 

markedsandele, hvorfor de markerer sig på pris først 

og fremmest. De ønsker at øge markedsandelen. 

Den tredje store virksomhed forsøger i lighed med 

Chapter 4 at markere sig via differentiering og med 

markedsandele som anden prioritet. 

Konkurrenternes stærke og svage sider Konkurrenternes stærke sider ligger for to af de store 

virksomheders side i det store fokus på prisen. Dette 

kan på den ene side presse Chapter 4, men på den 

anden side kan det store fokus på at vinde 

markedsandele via pris gå ud over kundes tro/tillid til 

produktets kvalitet. 

De øvrige konkurrenters største styrker ligger inden 

for differentieringsområdet, hvor de i lighed med 

Chapter 4 kan tilbyde kunder ”pakkeløsninger”.  

Figur 4 – egen tilvirkning 

Alt i alt vurderes konkurrenceintensiteten som meget høj på markedet for oversættelse, da der er mange 

konkurrenter på markedet, og markedsformen er monopolistisk konkurrence. 
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Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Forhandlingsstyrken hos leverandørerne ses bl.a. gennem mængden af leverandører, da der i 

oversættelsesbranchen bruges en stor grad af freelancekonsulenter til opgaver og sprogkombinationer, 

som de forskellige virksomheder ikke råder over internt. Chapter 4 er meget afhængige af sine leverandører 

og prøver at skabe og opretholde langvarige strategiske samarbejder med dem (i form af bonusaftaler, 

bedre takster end mange andre i branchen, kortere betalingsfrist osv.) for at sikre levering af ydelser, 

kapacitet og andet. Der er umiddelbart desværre relativt få, kvalificerede leverandører af oversættelser på 

det danske marked, og Chapter 4 har i kraft af sin begrænsede størrelse en relativt lille forhandlingsmagt, 

og leverandørernes forhandlingsmagt er dermed forholdsvis stor. De har mulighed for at ’skifte’ til de 

øvrige konkurrenter, og typisk er det også sådan, at de selvstændige konsulenter/freelancere har aftaler 

med nærmest alle bureauer på markedet, så de er sikret et jævnt flow af opgaver, så leverandørerne må 

siges at have en vis styrke. Det forholdsvis specialiserede område, de enkelte konsulenter arbejder inden 

for, f.eks. arbejder visse konsulenter kun inden for juridisk oversættelse, da dette er et meget specialiseret 

område, giver også leverandørerne en større magt, da gruppen af kvalificerede konsulenter på flere 

underområder ikke er særlig stor. 

Opsummerende anser vi altså leverandørernes forhandlingsstyrke for at være høj. 

Kundernes forhandlingsstyrke 

Chapter 4 sælger sine produkter til alt lige fra enkeltmandsvirksomheder til meget store virksomheder 

(statslige selskaber og multinationale selskaber). Der er altså umiddelbart ”mange kunder at vælge 

imellem”. Kundernes forhandlingsstyrke vurderes derfor at være forholdsvis lille, dog med den undtagelse, 

at der inden for visse brancher er meget mere oversættelse end inden for andre (bl.a. har store 

softwarevirksomheder et stort behov, hvorfor disse er meget attraktive at have som kunde og dermed også 

har større forhandlingsstyrke). 

Kundeloyaliteten er forholdsvis lav, og kunderne er villige til at skifte leverandør, hvis ikke deres krav bliver 

opfyldt til punkt og prikke. Produkternes prisfølsomhed vurderes at være meget høj, da sproglige ydelser 

oftest anses for at være et ”nødvendigt onde”, og det er noget, der oftest ikke indregnes i projekter osv. 

Store, faste kunder med professionelle indkøbere er dog nemmere at forhandle med end mindre 

virksomheder, der køber deres første oversættelsesydelse og bliver forundret over, hvad det i virkeligheden 

indebærer og koster.  

Opsummerende kan det siges, at kundernes forhandlingsstyrke er forholdsvis lille. 
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Truslen fra udbydere af substituerende produkter 

Der er i øjeblikket endnu ikke andre former for teknologi, der helt kan erstatte de oversættelsesmæssige 

løsninger, som Chapter 4 og industrien i det hele taget tilbyder. Som nævnt ovenfor er den hurtige 

teknologiske udvikling dog efter al sandsynlighed ensbetydende med, at denne trussel vil blive markant 

øget i fremtiden. Det er blandt andet innovative it-virksomheder (her kan der tænkes på Google og andre), 

som i fremtiden vil være i stand til at tilbyde helt nye løsninger inden for oversættelse. Facebook og Google 

arbejder f.eks. i øjeblikket med Live Translation og Chat Robots, der skal kunne live oversætte bl.a. 

chatsamtaler mellem forskellige sprog. 

Opsummerende kan det siges, at truslen fra substituerende produkter er høj i øjeblikket og må formodes at 

være stigende fremover. 

 

Truslen fra nye indtrængere 

Truslen fra nye indtrængere bliver set på baggrund af parametre såsom produkternes kompleksitet, 

brandidentitet, kapitalkrav, stordriftsfordele osv. Disse ting er adgangsbarrierer for nye virksomheder, der 

vil ind på samme marked. Der er i oversættelsesindustrien meget lave adgangsbarrierer i form af lave 

kapitalkrav og andet, som er med til at øge truslen fra nye indtrængere på markedet. Fra politisk side er 

man med til at øge denne konkurrence ved at fjerne autorisationsmuligheden for oversættere. Dermed kan 

”alle og enhver” som udgangspunkt slå sig ned som oversætter. 

Truslen fra nye indtrængere vurderes således til at være middel, men stigende. 

Konklusion på Porters Five Forces 

Nedenstående skema viser vores vurdering af de enkelte dele af Porters Five Forces. 

Porters Five Forces  

 Lav Middel Høj 

Konkurrenceintensiteten  
 

X 

Truslen fra nye indtrængere 
 

 X 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 
 

 X 

Kundernes forhandlingsstyrke X  
 

Truslen fra substituerende produkter 
 

X  

Figur 5 -egen tilvirkning 

Markedet for oversættelse er altså som udgangspunkt et ikke-attraktivt marked grundet den store trussel 

fra nye udbydere, den (relativt) høje forhandlingsstyrke hos leverandørerne og den forholdsvis store trussel 

fra substituerende produkter. Der er desuden en forholdsvis høj konkurrence internt i branchen, hvilket kan 
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medføre prispres fremadrettet, så det gælder i høj grad for Chapter 4 om at differentiere produktudbuddet 

fra konkurrenternes i form af nye produkter og andre tjenester. 

Chapter 4’s konkurrencestrategi 

 

  Figur 6 – kilde Michael E. Porter: Competitive Strategy, New York 1980. 

Denne del af opgaven vil bygge på Porters generiske model. Denne model siger noget om 

virksomhedens generelle konkurrencestrategi, altså om virksomheden satser på at være cost leader, 

differentiere sig fra konkurrenternes produkter, eller om den henvender til f.eks. et nichemarked eller 

hele markedet. 

Af ovenstående analyser fremgår det, at den primære konkurrencestrategi for Chapter 4 er en klar 

differentieringsstrategi, da virksomheden ikke kan konkurrere på prisen i forhold til de store globale 

spillere med afdelinger i lavtlønslande. 

Et andet tegn på differentieringsstrategien ses ved, at virksomheden har en meget høj grad af interne 

oversættere i forhold til sin størrelse og set i forhold til de øvrige virksomheder på markedet. Dette er 

med til at kunne sikre en personlig account manager-rolle i forhold til kunderne, og det giver også 

virksomheden en fordel i form af at kunne allokere faste ressourcer til bestemte projekter, så kunderne 

er sikre på at få den ønskede kvalitet (bestemte kunder ønsker f.eks. at få oversættelser fra et bestemt 

team, hvis de er godt tilfredse med kvaliteten og håndteringen af tidligere projekter). Dette er en 

konkurrenceparameter i forhold til bl.a. portalløsningerne (se ovenfor), som ikke altid har samme 

mulighed, da de bygger udelukkende på freelance-/konsulentressourcer. Dette kan være med til at 

gøre virksomheden mere ”kundeorienteret” (se side 23). Omvendt giver det virksomheden en større 
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grad af faste omkostninger i forhold til konkurrenterne, hvilket kan være en ulempe, hvis der ikke er 

tilstrækkeligt med opgaver. 

Denne fokus på differentiering ses bl.a. også ved Chapter 4’s satsning på at være full service-partner i 

form af komplette løsninger til kunderne (projekthåndtering, oversættelse, DTP, tryk, tekstforfatning, 

grafik, copywriting osv.), og Chapter 4 forsøger herigennem at knytte kunderne tættere til 

virksomheden og dermed forhindre, at de skifter leverandør. 

Vi kan også anskue virksomheden ud fra nedenstående model, som deler virksomheder op i 

henholdsvis mærkevarevirksomheder, klyngevirksomheder og licensproducenter18: 

 

 

Klyngevirksomheden er kendetegnet ved, at den ikke som mærkevarevirksomheden klart kan differentiere 

sig fra gruppen af tilsvarende virksomheder gennem et brand. Dette er meget kendetegnende for 

oversættelsesbranchen, da der her ikke er tale om et produkt, som kunderne har præferencer for. 

Udtrykket “klynge” er derfor valgt for at vise, at der er tale om en gruppe af virksomheder med stærke 

produkt-og markedsmæssige fællestræk, og som i kraft heraf af kunderne opfattes som ligebyrdige og 

indbyrdes relativt udifferentierede. Sådanne virksomheder må i stedet konkurrere på de fem parametre, 

der er angivet til venstre på figuren. Det gælder altså om at yde den bedste service, kunne udføre de 

hurtigste transaktioner (og gøre det så nemt for kunden som muligt at bruge virksomheden), have den 

bedste kommunikation, hele tiden at holde kunderne opdateret i form af information samt sikre en hurtig 

og effektiv distribution af ydelserne. Derfor er det også vigtigt for Chapter 4 Translation ApS, at både 

kunder, medarbejdere og leverandører oplever dette, hvilket der i øjeblikket er tvivl om, da processerne i 

forbindelse med servicen til kunderne ifølge ledelsen halter (bl.a. i form af forsinkede fakturaer og 

                                                           
18

 Jacobsen, Per Østergaard: CRM 2.0 Håndbogen, 2012 – side 109 (se desuden bilag 6) 
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langsommelig udstedelse af PO’er). I undersøgelsesspørgsmål 2 vil vi komme nærmere ind på, hvordan 

kunderne og leverandørerne rent faktisk oplever dette.  

Det gælder for disse virksomheder også om at opnå relative omkostnings- og effektivitetsfordele i forhold 

til de øvrige konkurrenter i branchen, hvilket Chapter 4 Translation ApS kan søge at opnå via en 

implementering af et nyt system, så ydelserne, som af kunderne opfattes som ens, kan blive leveret bedre 

og hurtigere end konkurrenterne i branchen. 

Opsummering på de strategiske analyser i form af en SWOT-analyse: 

 

  Figur 7 – egen tilvirkning 

Delkonklusion på de strategiske analyser 

 

SWOT Styrker Svagheder 

  Relativt stor markedsspredning 

(tekstforfatning, SEO, grafik og andet 

udgør en stadig større del af 

omsætningen) 

 Kvalitet 

 Innovation 

 Rådgivning og full service-løsninger 

 Dyrere end (mange af) 

konkurrenterne 

 Prispres på standardiserede 

produkter 

 Kan differentieringsbehov bevares? 

 Lille markedsandel 

 Muligheder Trusler 

PESTLE  Økonomiske konjunkturer 

 Teknologisk udvikling 

 Sociokulturelle trends 

 Spredning til endnu flere markeder 

 

 Lovgivning 

 Handelsbarrierer 

 Konjunkturer 

 Teknologisk udvikling 

Porters Five 

Forces 

 Kundernes forhandlingskraft  Truslen fra substituerende 

produkter på lang sigt 

 Høj konkurrence på 

oversættelsesmarkedet 

 Leverandørernes forhandlingskraft 
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De strategiske analyser viser altså, at Chapter 4 har en relativt svag strategisk position på 

oversættelsesmarkedet, da virksomheden ikke kan karakteriseres som markedsførende eller andet. 

Markedet er præget af lave adgangsbarrierer og meget høj priskonkurrence, hvorfor satsningen på 

differentiering synes at være helt rigtig, da den teknologiske udvikling på markedet går meget hurtigt, og 

det er vigtigt at være et skridt foran konkurrenterne her.  

 

Produktudviklingen synes også at være helt rigtig, da den stigende efterspørgsel på andre ydelser end de 

rent oversættelsesmæssige er vigtig for kunderne. Hvis Chapter 4 kan honorere dette, er det endnu en 

mulighed for at differentiere sig i forhold til konkurrenterne, og det giver Chapter 4 mulighed for at sprede 

sig til endnu flere markeder med nye produkter og nye kunder og dermed muligvis opnå en 

konkurrencemæssig fordel. 

 

En af de store udfordringer kan blive at holde nye spillere væk fra markedet, som bl.a. kan presse prisen 

yderligere. Prisen er i forvejen presset helt i bund, hvilket også er en af bevæggrundene for at udarbejde 

denne opgave, da virksomheden gerne vil undersøge muligheden for at spare på de faste omkostninger og 

øge effektiviteten, så overskudsgraden og indtjeningen kan højnes. 
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Undersøgelsesspørgsmål 2 – hvordan er den nuværende situation, og hvilke behov og krav har 

virksomheden og dens interessenter – herunder krav til processer, (performance)målinger, 

rapportering osv.? 

Dette afsnit bygger som sagt på de primære data, vi har indsamlet via vores undersøgelser. Af 

ledelsesinterviewet (se bilag) fremgår det overordnet, at ledelsen ser således på situationen og har 

følgende ønsker:  

Der er et hårdt prispres, der er afledt af indtoget af bl.a. maskinoversættelse, og prisen er den helt store 

konkurrenceparameter. Det er derfor vigtigt at spare omkostninger alle de steder, det er muligt. Der er 

desuden et administrativt rod i virksomheden grundet manglende system og overblik. Det største problem 

ved dette er, at der bruges meget lang tid på at oprette indkøbsordrer og fakturaer, hvilket antages at være 

et problem for leverandører og kunder også, men ledelsen har kun en formodning om dette, og det er også 

en væsentlig del af baggrunden for denne undersøgelse at få klarlagt, hvad leverandører og kunder rent 

faktisk mener om dette. Internt i virksomheden antager ledelsen, at manglen på et system betyder 

manglende motivation og stress for medarbejderne. 

Hvis vi ser nærmere på medarbejdernes svar på undersøgelsen, kan vi se følgende:  
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Ovenfor ses de udtalelser, som medarbejderne er kommet med i deres spørgeskemaer, som blev udfyldt i 

januar måned 2017 (se nærmere ovenfor). Vi har stillet alle fire medarbejdere ét simpelt åbnet spørgsmål 

”Har du forslag til forbedringer til de daglige arbejdsprocesser”19. Vi har stillet dette åbne spørgsmål for at 

give dem mulighed for at komme med alle de forslag, de måtte have, ikke kun i forbindelse med et nyt 

system, men også hvis de syntes, at der var andre ting (f.eks. ting i organisationen), der trængte til 

forbedringer. 

Tendensen for alle fire medarbejdere ses tydeligt. Både medarbejder 1, 2 og 3 nævner manglen på struktur 

og overblik som de store udfordringer/problemer, de sidder med i hverdagen. Medarbejder 1, 2 og 4 

nævner desuden manglen på centralt overblik over opgaverne internt. Medarbejder 1 og 2 er desuden inde 

på, at processen i forbindelse med fakturering og PO’er er forvirrende og ikke kører optimalt. Endelig er 

medarbejder 3 inde på, at cloudløsninger og indføring af maskinoversættelse kan være en idé for 

virksomheden at prøve. 

Opsummerende for medarbejdernes svar kan det siges, at de udfordringer, som ledelsen har påpeget i 

interviewet, er helt i tråd med det, som medarbejderne også oplever. Mangel på struktur, uklare 

arbejdsprocesser, langsommelig fakturering og problemer med PO’er er altså et generelt problem for 

virksomheden internt. 

Efter at have defineret problemer, som virksomheden oplever internt, bliver det nu spændende at se, om 

de eksterne interessenter i form af leverandører og kunder ser det på samme måde. Nedenfor har vi indsat 

svarene fra vores leverandørundersøgelse. Vi har valgt at først at indsætte de overordnede svar fra 

leverandørundersøgelsen, da denne giver det samlede billede af leverandørernes syn på virksomheden. 

Derefter har vi filtreret efter variablen ”daglige leverandører” for at få et billede af, hvordan virksomhedens 

vigtigste leverandører opfatter situationen, og slutteligt har vi filtreret efter variablen ”leverandører af 

oversættelse” for at få en helt detaljeret indblik i de vigtigste leverandører, da oversættelsesdelen er den 

del, der fylder klart mest i virksomhedens eksterne leverandøromkostninger20. Den primære årsag til denne 

filtrering er, at synspunkterne hos de faste leverandører spiller en væsentlig større rolle for virksomheden 

end synspunkterne hos de leverandører, der kun bruges månedligt eller sågar årligt. 

Vi har som tidligere nævnt stillet leverandørerne seks spørgsmål for at finde frem til deres holdninger.  

                                                           
19

 Se bilag 3 
20

 I henhold til interview med ledelsen udgør udgifterne til oversættelse ca. 80 % af de eksterne 
leverandøromkostninger. 
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Ovenstående grafik indeholder de samlede svar fra leverandørerne. Der fremgår heraf, at hovedparten af 

leverandørerne ligger inden for oversættelse og korrekturlæsning, som er virksomhedens kerneområder. 

Samtidig ligger hovedparten af svarene fra leverandører, der får opgaver fra virksomheden på daglig og 

ugentlig basis. 
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I spørgsmål 3 i undersøgelsen bad vi leverandørerne om at svare på deres holdning til seks variable: Pris, 

svartider, leveringsproces, PO’er, service og fakturering.  

Gennemsnitsbedømmelsen for pris lander på 2,32 på en skala fra 1 til 6 (mellem tilfreds og lidt tilfreds). 

Umiddelbart er der altså blandt leverandørerne en generel tilfredshed med de priser, de får. Dette er 

umiddelbart positivt, da der dermed sandsynligvis er luft til, at leverandørerne ikke falder fra, hvis de bliver 

bedt om at gå ned i pris som følge af implementeringen af et nyt system. Hvis der havde været generel 

utilfredshed med priserne, havde det været meget svært for Chapter 4 Translation at skulle forhandle om 

en prisreduktion hos leverandørerne. Det fremgår dog også af undersøgelsen, at prisen er en meget, meget 

vigtig parameter for leverandørerne. Punktet vægter hele 98 % for leverandørerne set under ét, hvor 100 % 

er lig med stor betydning. Prisen spiller altså en meget afgørende rolle. Hvis vi skal tolke en smule mere på 

resultaterne i forbindelse med pris, kan det anføres, at leverandørerne muligvis er mere tilfredse med 

prisen, end de angiver, og at resultatet derfor er en smule misvisende. Der kan være en tendens til, at 

leverandørerne angiver en mindre tilfredshed, end de har, netop for at undgå, at virksomheden skal presse 

dem på prisen. 

Standardafvigelsen i svarene ligger på 1,47 på en skala fra 0-5, hvor 0 betyder, at respondenterne er helt 

enige om svaret. Standardafvigelsen må altså siges at være middelhøj, hvilket angiver, at der er en 

mellemstor spredning i svarene, og at leverandørerne ikke er helt enige om, hvad der skal svares på dette 

punkt.  

Ser vi på punktet ”Svartider”, er billedet en smule anderledes. Tilfredsheden er ikke helt så stor 

(gennemsnittet er på 3,39 og ligger altså mellem lidt tilfreds og lidt utilfreds). Dette lever meget godt op til 

virksomhedens egen opfattelse, da der på grund af manglende automatisk mailsvar og andet ofte går 

længere tid end ønskeligt med at besvare de enkelte forespørgsler21. Standardafvigelsen og vægtningen er 

nogenlunde den samme som ved punktet ”Pris”, hvorfor punktet må siges at være vigtigt blandt 

leverandørerne. 

Punktet ”Leveringsproces” viser et næsten identisk billede som ”Svartider”, dog med en lidt mindre 

vægtning blandt leverandørerne. 

Punktet ”Service” er rigtig positivt med en gennemsnitsbedømmelse på 2,26, som må siges at være meget 

tilfredsstillende. Både standardafvigelse og vægtning er stort set identisk med punktet ”Pris”, og resultatet 

for dette punkt må siges at være meget tilfredsstillende for Chapter 4. 

                                                           
21

 Se bilag 1 
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De to punkter, der scorer dårligst i undersøgelsen, er punkterne ”PO’er” og ”Fakturering” med resultater på 

henholdsvis 3,94 og 4,45. Standardafvigelsen for svarene er hhv. den samme og en anelse højere end de 

øvrige punkter (for ”Fakturerings” vedkommende). Vægtningen af punktet er lidt lavere end for pris, 

service og svartider, hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at hvis man er tilfreds med prisen, kan man 

bedre ”leve” med, at fakturaen er en smule forsinket eller andet. 

Resultaterne for punkterne ”PO’er” og ”Fakturering” er dog meget fint i tråd med ledelsens egen opfattelse 

af situationen, da det er disse to punkter, som leverandørerne er mest utilfredse med. 

De to sidste punkter ”SME” og ”Telefon” betragter vi som outliers i vores undersøgelse, da disse svar er 

blevet indtastet forkert i undersøgelsen af de pågældende leverandører og ikke hører med til dette punkt. 

Der er derfor ikke relevans i at se på resultaterne af disse besvarelser. 

 

Går vi videre til punktet ”Opgavemodtagelse” og ”Opgavelevering”, ser vi også her et lidt ”mudret” billede 

med en række forskellige svar. Tendensen er dog klart i retning af en overordnet tilfredshed (hhv. 2,87 og 

2,52), men der er alligevel plads til forbedringer her, hvilket et automatiseret system og nogle mere 

strømlinede processer sandsynligvis vil kunne bidrage væsentligt til. Under dette punkt figurerer 

”Bogholderi” som en outlier, da dette er blevet indtastet forkert her af en af respondenterne. 

 

Ser vi nærmere på punkt 5 vedrørende processer, tegner der sig et meget entydigt billede af 

leverandørernes holdning. Der er en helt klar overvægt mod, at et automatisk TMS-system, et automatisk 

PO-system og et elektronisk faktureringssystem vil gøre ”livet nemmere” for leverandørerne. Der er en 

meget lille standardafvigelse i svarene (0,40), så dette er helt afgjort et område, som Chapter 4 bør 

fokusere på at forbedre for at øge leverandørtilfredsheden. Punktet ”Langsommelig proces” er her at 

betragte som en outlier, da det er indtastet forkert i spørgeskemaet. 

 

Sidst i spørgeskemaet har vi givet leverandørerne mulighed for at komme med forslag til øvrige ændringer 

eller forbedringer, og leverandørerne angiver her, at en onlinechatløsning er en mulighed for at optimere 

svartider og andet. Dette er også noget, som Chapter 4 bør tage med i overvejelserne. 

Det kan altså delkonkluderes på det overordnede leverandørbillede, at de primære udfordringer primært 

ligger inden for PO’er og fakturering, hvilket er fint i tråd med den opfattelse, ledelsen har af situationen. 



Side 33 af 81 
 

Nedenfor har vi filtreret resultaterne efter daglige leverandører for at se, om svarene blandt virksomhedens 

”vigtigste” leverandører er i tråd med det overordnede billede. Vi har ikke slavisk gennemgået svarene som 

ovenfor, men blot valgt at se på, om der er steder med store afvigelser, eller om billedet er det samme. 

 



Side 34 af 81 
 

 

 



Side 35 af 81 
 

Som det fremgår af ovenstående skemaer, er billedet for de daglige leverandører stort set identisk med det 

overordnede billede. Der er små forskelle vedrørende svartider (3,84 ift. 3,39), PO’er (4,11 ift. 3,94) og 

fakturering (4,53 ift 4,45), men ingen væsentlige forskelle. Punkterne 4 og 5 viser også næsten det samme 

billede som det overordnede leverandørbillede.  

Slutteligt har vi valgt at se på resultatet filtreret efter oversættelsesleverandører, som er virksomhedens  

primære gruppe af leverandører: 
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Billedet her er med meget små udsving det samme som for de to andre kategorier, vi har valgt at analysere. 

Der er dog her en endnu mere markant tendens i retning af utilfredshed med PO’er (4,39 ift. 3,96) og 

fakturering  (4,96 ift. 4,45). Disse meget ens resultater skyldes sandsynligvis, at det er en næsten identisk 

gruppe af respondenter, der danner grundlaget for den samlede analyse (31 respondenter) og gruppen af 

oversættelsesleverandører (23 respondenter).  

Den lidt større utilfredshed med punkterne PO’er og Fakturering blandt de daglige leverandører og 

oversættelsesleverandørerne, hvoraf en stor del er daglige eller i hvert fald ugentlige leverandører, skyldes 

sandsynligvis, at de leverandører, der kun laver opgaver på månedlig eller årlig basis ikke er så berørt af de 

mulige problematikker med forsinkede PO’er og fakturaer som de leverandører, der er berørt heraf på 

daglig basis. Det kan være en del af forklaringen på de små forskelle i respondenternes svar. 

 

Samlet set viser analysen af leverandørerne, at det er punkterne ”PO’er” og ”Fakturering”, der er vigtige at 

få gjort noget ved. Det positive er, at hovedparten af leverandørerne er tilfredse med prisen og den 

generelle service, og vi vurderer derfor, at der i hvert fald er basis for at forhandle om prisen med 

leverandørerne, hvilket kan være et led i implementeringen af et nyt system. 
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Vi har på samme måde som ved leverandørerne undersøgt kundernes holdninger. Nedenfor ses resultatet 

af den komplette kundeundersøgelse. Vi har også her valgt først at indsætte de overordnede svar fra 

kundeundersøgelsen, da denne giver det samlede billede af kundernes syn på virksomheden. Derefter har 

vi filtreret efter variablen ”daglige kunder” for at få et billede af, hvordan virksomhedens vigtigste kunder 

opfatter situationen, og slutteligt har vi filtreret efter variablen ”kunder, der køber oversættelse” for at få 

en helt detaljeret indblik i de vigtigste kunder for virksomheden. Den primære årsag til denne filtrering er 

også her, at synspunkterne hos de faste kunder spiller en væsentlig større rolle for virksomheden end 

synspunkterne hos de kunder, der kun bruges månedligt eller sågar årligt. 
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Vi har som tidligere nævnt stillet kunder fire spørgsmål for at finde frem til deres holdninger: 
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Ovenstående grafik indeholder de samlede svar fra kunderne. Der fremgår heraf, at hovedparten af 

kunderne ligger inden for oversættelse, korrekturlæsning og tekstforfatning, som er virksomhedens 

kerneområder. Samtidig ligger hovedparten af svarene fra kunder, der sender opgaver til virksomheden på 

daglig og ugentlig basis. 

I spørgsmål 3 i undersøgelsen bad vi kunderne om at svare på deres holdning til syv variable: Pris, svartider, 

kvalitet, leveringstid, service, fakturering og udbuddet af tjenester. 

Hvad angår kundernes holdning til prisen, ligger den gennemsnitlige bedømmelse blandt de 43 

respondenter på 1,65 på en skala fra 1 til 5. Standardafvigelsen er her nede på 0,9222, så det overordnede 

billede er en gruppe af kunder, der generelt set er tilfredse med virksomhedens priser. Vægtningen er på 

95 %, så denne variabel er samtidig meget vigtig for kunderne. 

Variablen svartider viser også et positivt resultat for virksomheden, da det gennemsnitlige resultat er 1,88 

med en standardafvigelse på 1,07 og en vægtning på 95 %. Kunderne er altså overordnet set tilfredse med 

svartiderne. Virksomheden bestræber sig også på altid at vende tilbage med et foreløbigt svar inden for 30 

minutter, så det er positivt, at dette lader til at være tilfældet23. Den hurtige svartid er dog ifølge ledelsen 

også med til at belaste de medarbejdere, der er ansvarlige for at svare, da det betyder mange mails, der 

skal håndteres hurtigt, og der er her også potentiale for en automatisering, så kunderne kan få svaret 

direkte via et automatisk svar- og tilbudssystem. 

Svarene på variablen kvalitet er den mest positive for virksomheden. Den gennemsnitlige bedømmelse er 

1,49 med en meget lille standardafvigelse på 0,59 og en vægtning på 96 %. Respondenterne er altså meget 

                                                           
22

 Sammenlignet med vægtningen hos leverandørerne ser vi her en mindre spredning i gruppen af svar, hvilket 
indikerer, at gruppen af kunder er mere enige om, at de er tilfredse med prisen 
23

 http://www.chapter4translation.dk/?page_id=66  

http://www.chapter4translation.dk/?page_id=66
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tilfredse med den kvalitet, som virksomheden tilbyder, hvilket er rigtig positivt. Det er altså ikke inden for 

denne variabel, at virksomheden skal ændre det store. Her gælder det om at fastholde kvaliteten og 

eventuelt sørge for at få nogle af kunderne til at fungere som ambassadører for virksomheden, som kan 

sprede budskabet om god kvalitet. Dette kunne f.eks. være i form af casestudier på hjemmesiden eller 

andet, der kunne være med til at ”brande” virksomheden som en kvalitetsvirksomhed. 

Variablen leveringstid viser et noget dårligere billede end de variable, der er set på hidtil. Resultatet lander 

her på 2,86 med en standardafvigelse på 1,34 og en lidt lavere vægtning end de øvrige variable på 89 %. 

Dette kan hænge sammen med det manglende overblik og den stigende opgavemængde, som gør, at 

virksomheden måske nogle gange har svært ved at følge med og derfor ikke kan levere til den ønskede tid. 

Et bedre overblik over ressourcer, kapacitet og opgaver vil sandsynligvis kunne afhjælpe dette, da det vil 

give virksomheden et bedre overblik over, hvor og til hvem opgaverne kan allokeres, så der muligvis kan 

leveres hurtigere end på nuværende tidspunkt. Dog skal det anføres, at kravene i branchen er meget store, 

hvad angår leveringstid (mange gange ønsker kunderne levering inden for få timer), så en del af 

forklaringen kan også skyldes, at kunderne stiller for høje krav til, at virksomheden kan levere opgaverne 

hurtigere, end hvad der er muligt. 

Variablen service viser igen et meget tilfredsstillende resultat for virksomheden. Det gennemsnitlige 

resultat ligger på 1,63 med en meget lille standardafvigelse på 0,62 og en vægtning på 89 %. 

Variablen fakturering er den af variablene, der scorer den klart dårligste bedømmelse af alle variablene. 

Resultatet er nede på 3,98 med en standardafvigelse på 1,20 og en vægtning på 81 %. Kunderne er altså 

tenderende mod utilfredse med faktureringsforløbet, men vægtningen på 81 % angiver, at variablen ikke 

betyder så meget for kunderne som eksempelvis pris og kvalitet. Der er dog et optimeringspotentiale her, 

som kan gøre kunderne endnu mere tilfredse overordnet set. 

Sidste variabel er udbuddet af tjenester, som får bedømmelsen 2,44 med en standardafvigelse på 0,91 og 

en vægtning på 84 %. Overordnet set er de fleste kunder tilfredse med udbuddet, men der er dog et 

forbedringspotentiale for virksomheden. Et gæt på, hvorfor nogle af kunderne er mindre tilfredse, kunne 

være, at virksomheden ikke altid er i stand til at levere alle de ønskede sprog til den ønskede tid, når 

kunderne f.eks. efterspørger projekter, der skal oversættes til 15 sprog.24 

 

                                                           
24

 Se bilag 1 
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Det sidste punkt i kundeundersøgelsen omfatter eventuelle forslag til forbedringer, som kunderne måtte 

have. Her har vi anført fire muligheder, som virksomheden mener vil kunne være en hjælp for kunderne i 

hverdagen. Disse fire forslag var: Onlinesystem til levering, direkte uploadmulighed via FTP-server, 

mulighed for at sende/modtage opgaver via app og mulighed for at følge med i opgavestatus i realtid. 

Det overordnede billede er her, at langt hovedparten af respondenterne ser disse forslag som nyttige. 

Bedømmelserne går fra 1,44-1,56 på en skala fra 1-3, og standardafvigelserne fra 0,55-0,67. Der er altså her 

en stor mulighed for virksomheden for at øge kundetilfredsheden og knytte kunderne tættere til 

virksomheden. Den ene respondent, der har svaret hverken/eller, sender meget få opgaver, så for denne vil 

det være lige så fint blot at sende opgaverne via e-mail som hidtil. 

Delkonklusionen på det overordnede kundebillede er altså, at virksomheden har at gøre med en gruppe 

kunder, der overordnet set er tilfredse med pris, kvalitet og service. Punkterne, hvor der er et stort 

forbedringspotentiale for virksomheden, er inden for fakturering og udbuddet af flere automatiserede 

tjenester. Disse resultater er fint i tråd med resultaterne fra ledelsesinterviewet, medarbejderinterviewet 

og leverandørundersøgelsen. 

Nedenfor har vi i lighed med leverandørundersøgelsen filtreret resultaterne efter daglige kunder for at se, 

om svarene blandt virksomhedens ”vigtigste” kunder er i tråd med det overordnede billede. Vi har heller 

ikke slavisk gennemgået svarene som ovenfor, men blot valgt at se på, om der er steder med store 

afvigelser, eller om billedet er det samme:  
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Som det fremgår af ovenstående skemaer, er billedet for de daglige kunder stort set identisk med det 

overordnede billede. De største forskelle ses inden for pris (1,65 ift. 1,45) og leveringstid (2,86 ift. 3,25), 

men det skal understreges, at udsvingene er meget små i forhold til det generelle billede. Dette skyldes 

naturligvis også, at gruppen af daglige leverandører udgør en stor del af respondenterne i den overordnede 

undersøgelse. 

 

  



Side 43 af 81 
 

Slutteligt har vi i vores kundeundersøgelse på samme måde som ved leverandørundersøgelsen valgt at 

filtrere efter oversættelseskunder, som er virksomhedens primære gruppe af kunder:
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Billedet for disse kunder er nærmest identisk med det overordnede billede med blot meget små forskelle. 

Dette skyldes, at gruppen af respondenter, der køber oversættelsesydelser, udgør en meget stor del af den 

samlede gruppe af respondenter (34 ud af 43). Dette har vi kunnet se ved at anvende filtreringsfiltrene. 

Samlet delkonklusion på de fire undersøgelser 

Formålet med vores analyser i dette afsnit var at finde frem til, om ledelsens tese vedrørende manglende 

internt overblik og rodede processer også var noget, som medarbejder, leverandører og kunder oplever, 

eller om de oplever noget andet. Undersøgelserne har vist, at ledelsens tese omkring internt rod i 

forbindelse med processer også er noget, som medarbejderne oplever. Ligeledes har undersøgelserne vist, 

at de primære ”udfordringer” i forbindelse med leverandørerne ligger under punkterne ”PO’er” og 

”Fakturering”, som også er ledelsens opfattelse. Hvad kunderne angår, ligger de primære 

forbedringspunkter for virksomheden også inden for variablen fakturering, hvor der er potentiale for, at 

virksomheden kan øge effektiviteten. 
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Undersøgelsesspørgsmål 3: Omkostningsanalyse af fordele og ulemper for 

virksomheden ved nuværende system i forhold til nyt system 

Til vores beregninger har vi tal fra sekundære data. De sekundære data bygger på et tidligere projekt fra 

2016 og på tal, vi har fået fra Chapter 4. Disse tal er jf. ledelsen en del af den daglig arbejdsrutine og er 

stadig aktuelle. Disse 13 trin i forbindelse med opgavehåndtering kan ses i bilag 2. 

 

De sekundære data er som sagt inddelt i 13 trin, den enkelte medarbejder i Chapter 4 skal udføre i 

forbindelse med udførelsen af opgaver. Nedenstående bygger på Time Driven ABC25. For at finde frem til 

den samlede tid, der bruges på dette, har vi set på tidsforbruget på fra 100 tilfældige opgaver, der er løst 

internt i Chapter 4. 

 

Nedenstående tabel viser det samlede minutforbrug for disse 100 opgaver: 

 

For at kunne beregne omkostningerne har vi set i 

årsregnskabet for Chapter 4 fra 201626. Vi har brug 

for at kende omkostningerne, så vi kan udregne 

costdrivers for de enkelte trin. Jf. regnskabet bruger 

vi lønomkostninger, kapacitetsomkostninger og 

administrationsomkostninger til at beregne de 

enkelte drivere. Chapter 4 består som sagt af otte 

medarbejdere og har åbent 50 timer om ugen. 

Dette danner grundlaget for vores beregninger. 

 

 

 

 

  

                                                           
25

 Zimmerman, Jerold L. Accounting for Decision Making and Control, 8. udgave årgang 2014 s. 507 ff. 
26

 Se bilag 7 

Aktivitet Samlet antal 

minutter 

Opgavemodtagelse  824 

Kontrol 412 

Systemklargøring 1442 

Allokering til personale 305 

Oprettelse af projekt & 

dokumentation 

618 

Oversættelse internt 12358 

Endelig afklaring med kunde 618 

Projektmodtagelse fra personale 206 

Korrektur 1854 

Endelig layoutkontrol og maskinel 

control 

2060 

Levering til kunde 206 

Godkendelse fra kunde 100 

Fakturering 1331 
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Costdriver for Chapter 4 er således: 

Aktivitet Total omkostning Antal Timer pr. år 

Praktisk 

ressource-

kapacitet i min. Costdriver 

Lønninger  kr. 2.844.053,00      8,00  15.360,00  921.600,00  kr. 3,09  

Kapacitetsomkostninger  kr. 233.150,00      1,00         2.400,00  144.000,00   kr. 1,62  

Administrations-

omkostninger  kr. 499.392,00      1,00         2.400,00  144.000,00   kr. 3,47  

Total  kr. 3.576.595,00      921 600  kr. 8,17  

 

Når vi har fundet frem til de samlede omkostninger, kan vi beregne omkostningerne på de forskellige trin. 

Dette vil vi gøre for at kunne sammenligne omkostninger ved at implementere et nyt system i Chapter 4 

som kan effektivisere den tid, der bliver brugt på de 13 trin. 

 

Oversigt over omkostninger for 100 opgaver på de 13 forskellige trin, som viser, hvad 100 opgaver, der 

udføres internt, koster Chapter 4: 

Aktivitet Samlet antal minutter Costdriver Total 

Opgavemodtagelse  824 4,71 kr. 3.876,38 

Kontrol 412 4,71 kr. 1.938,19 

Systemklargøring 1442 4,71 kr. 6.783,67 

Allokering til personale 305 4,71 kr. 1.437,15 

Oprettelse af projekt & 

dokumentation 

618 4,71 kr. 2.907,29 

Oversættelse internt 12358 4,71 kr. 58.145,70 

Endelig afklaring med kunde 618 4,71 kr. 2.907,29 

Projektmodtagelse fra personale 206 4,71 kr. 969,10 

Korrektur 1854 4,71 kr. 8.721,86 

Endelig layoutkontrol og maskinel 

control 

2060 4,71 kr. 9.690,95 

Levering til kunde 206 4,71 kr. 969,10 

Godkendelse fra kunde 100 4,71 kr. 470,51 

Fakturering 1331 8,17 kr. 10.878,03 

Chapter 4 har i 2016 løst 4073 opgaver, hvor 3027 af dem er blevet udført internt i Chapter 4. De 

resterende 1046 opgaver er blevet sendt til eksterne leverandører, som har løst opgaven for Chapter 4. 

Costdriveren er beregnet ud 

fra, hvilke omkostninger de 

forskellige trin belaster 

Chapter 4. I dette tilfælde er 

det løn og 

kapacitetsomkostninger 
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En samlet beregning for de 3027 interne opgaver viser følgende omkostning for Chapter 4: 

Aktivitet Samlet antal 

minutter 

Costdriver I alt 3027 opgaver Belastnings-

andel 

Opgavemodtagelse  824 4,71 kr. 3.876,38 kr. 117.338,02 4 % 

Kontrol 412 4,71 kr. 1.938,19 kr. 58.669,01 2 % 

Systemklargøring 1442 4,71 kr. 6.783,67 kr. 205.341,54 6 % 

Allokering til personale 305 4,71 kr. 1.437,15 kr. 43.502,61 1 % 

Oprettelse af projekt & 

documentation 

618 4,71 kr. 2.907,29 kr. 88.003,52 
3 % 

Oversættelse intern 12 358 4,71 kr. 58.145,70 kr. 1.760.070,34 53 % 

Endelig afklaring med kunde 618 4,71 kr. 2.907,29 kr. 88.003,52 3 % 

Projektmodtagelse fra 

personale 

206 4,71 kr. 969,10 kr. 29.334,51 
1 % 

Korrektur 1854 4,71 kr. 8.721,86 kr. 264.010,55 8 % 

Endelig layoutkontrol og 

maskinel kontrol 

2060 4,71 kr. 9.690,95 kr. 293.345,06 
9 % 

Levering til kunde 206 4,71 kr. 969,10 kr. 29.334,51 1 % 

Godkendelse fra kunde 100 4,71 kr. 470,51 kr. 14.242,31 0 % 

Fakturering 1331 8,17 kr. 10.878,03 kr. 329.277,85 10 % 

Total 22 333  kr. 109.695,19 kr. 3.320.473,35 

 

I henhold til ovenstående tabel var der i 2016 omkostninger for interne opgaver på 3.320.473,35 kr. Vi har i 

ovenstående skema valgt at medtage en belastningsandel, som viser, hvor meget de enkelte aktiviteter 

belaster i forhold til de samlede omkostninger. Som det ses i skemaet på denne side, ligger de største 

belastninger fordelt på fem trin. ”Oversættelse internt”, som vægter 53 %, hvilket er forståeligt nok, da det 

er virksomhedens kerneydelse, ”Fakturering” på 10 %, hvilket umiddelbart må siges at være en høj andel. 

Dette skyldes uden tvivl den høje grad af manuelle processer, der er forbundet med denne aktivitet, og der 

må siges at være et stort forbedringspotentiale her. Aktiviteten ”Endelig layoutkontrol og maskinel kontrol” 

fylder 9 %, hvilket umiddelbart må siges også at være i den høje ende. Denne aktivitet er en del af 

kerneydelsen, men bør ikke fylde så meget i workflowet, da aktiviteten falder efter både oversættelse og 

korrektur, og en endnu højere grad af automatisering bør kunne få denne aktivitets andel til at falde. 

Aktiviteten ”Korrektur” fylder 8 % i workflowet, hvilket må siges at være OK og endda i den lave ende, da 
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benchmarken i branchen er ca. 20 %.27. Den sidste større aktivitet er ”Systemklargøring”, som fylder på 6 %. 

Dette er umiddelbart også i den høje ende, men dette kan tilskrives de mange manuelle trin i 

oprettelsesprocessen samt det faktum, at virksomhedens kunder bruger mange forskellige systemer, som 

de enkelte opgaver skal sættes op i28. Der er altså her også umiddelbart et potentiale for besparelser, hvis 

Chapter 4 kan få alle opgaver (eller i hvert fald hovedparten af dem, da det sandsynligvis ikke er muligt at få 

alle kunders opgaver over på ét, centralt system) integreret i ét system, som kan oprette de enkelte 

opgaver automatisk. 

Vi vil basere vores beregninger på en 5-års periode. Dette skyldes, at markedet for softwareudvikling går 

meget hurtigt, og vi ikke anser det for realistisk, at denne nye løsning kan holde i længere end fem år. Vi vil 

derfor beregne de samlede omkostninger for Chapter 4 for de næste fem år. Her vil vi bruge en 

inflationsrate på 0,3 % som er oplyst fra Danmarks statistik for december 2016.29 Dette anses for at være et 

realistisk scenarie for de næste år, da opkøbsprogrammet fra ECB forventes fastholdt i de kommende år. 

Beregningerne kan ses på næste side.

                                                           
27

 Normalt anses det i branchen for normalt, at flowet i en oversættelsesopgave hedder 80 % oversættelse og 20 % 
korrektur 
28

 Der kan nogle gange skulle bruges helt op til 10 forskellige systemer om dagen 
29

 http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=22577 22.04.2017 

http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=22577


Side 49 af 81 
 

Aktivitet Minutforbrug 

for 100 

opgaver 

Costdriver 2016 2017 2018 2019 2020 2021 L alt efter 5 år 

Opgavemodtagelse  824 4,71 117 338,02 117 690,04 118 043,11 118 397,24 118 752,43 119 108,69 591 991,49 

Kontrol 412 4,71 58 669,01 58 845,02 59 021,55 59 198,62 59 376,21 59 554,34 295 995,75 

Systemklargøring 1442 4,71 205 341,54 205 957,56 206 575,44 207 195,16 207 816,75 208 440,20 1 035 985,11 

Allokering til personale 305 4,71 43 502,61 43 633,11 43 764,01 43 895,31 44 026,99 44 159,07 219 478,50 

Oprettelse af projekt & 

documentation 

618 4,71 88 003,52 88 267,53 88 532,33 88 797,93 89 064,32 89 331,51 443 993,62 

Oversættelse internt 12358 4,71 1 760 070,34 1 765 350,55 1 770 646,61 1 775 958,55 1 781 286,42 1 786 630,28 8 879 872,41 

Endelig afklaring med kunde 618 4,71 88 003,52 88 267,53 88 532,33 88 797,93 89 064,32 89 331,51 443 993,62 

Projektmodtagelse fra 

personale 

206 4,71 29 334,51 29 422,51 29 510,78 29 599,31 29 688,11 29 777,17 147 997,87 

Korrektur 1854 4,71 264 010,55 264 802,58 265 596,99 266 393,78 267 192,96 267 994,54 1 331 980,86 

Endelig layoutkontrol og 

maskinel kontrol 

2060 4,71 293 345,06 294 225,09 295 107,77 295 993,09 296 881,07 297 771,71 1 479 978,74 

Levering til kunde 206 4,71 29 334,51 29 422,51 29 510,78 29 599,31 29 688,11 29 777,17 147 997,87 

Godkendelse fra kunde 100 4,71 14 242,31 14 285,04 14 327,90 14 370,88 14 413,99 14 457,23 71 855,04 

Fakturering 1331 8,17 329 277,85 330 265,68 331 256,48 332 250,25 333 247,00 334 246,74 1 661 266,16 

Total 22 333   3 320 473,35 3 330 434,77 3 340 426,07 3 350 447,35 3 360 498,69 3 370 580,19 16 752 387,06 

 

Tallene for de næste fem år er udregnet med udgangspunkt i antal arbejdstimer pr. trin for år 2016. Tabellen viser omkostningerne for den interne 

opgaveløsning for de næste fem år for Chapter 4 Translation ApS, såfremt antallet af opgaver og opgavetyper er uændret i forhold til det nuværende 

setup. Resultatet er en samlet omkostning på 16.752.387,06 kr. eksterne leverandør. Ud over de interne opgaver har Chapter 4 Translation også et 

”ben”, der hedder opgaver, der sendes ud af huset til eksterne leverandører. Vi har fra Chapter 4 fået tidsmåling for 100 opgaver som blev sendt til 

eksterne leverandører. Disse belaster Chapter 4 i 10 trin. I skemaet herunder har vi beregnet omkostningerne for disse:
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Af tabellen fremgår det, at de samlede administrationsomkostninger for år 2016 var på 276.491,75 kr. 

Hertil kommer omkostningerne til den egentlige opgaveudførelse (primært oversættelse). Her er et 

besparelsespotentiale på helt op til ca. 20 %, som vi vil komme nærmere ind på nedenfor.  

Fordelingen af de eksterne omkostninger er lidt mere jævn end fordelingen for de internt. Der er dog fem 

trin, som belaster lidt mere end andre. Disse trin er: Systemklargøring med 18 %, opgavemodtagelse med 

14 %, oprettelse af projekt og dokumentation med 14 %, projektmodtagelse fra leverandør med 14 % og 

allokering til leverandør med 13 % (og desuden er der oprettelse af PO til eksterne på 9 %). 

Det ses også her, at de manuelle processer med hensyn til systemklargøring og andet synes at fylde meget, 

og der er med ét centralt system med et automatisk workflow potentiale for at reducere omkostningerne, 

der bruges hertil. 

Igen vil vi her beregne omkostninger for Chapter 4 for de næste fem år. Beregningerne tager også her 

udgangspunkt i samme leverandører, samme opgavetyper og samme antal opgaver, som det også var 

tilfældet ovenfor, og der er ligeledes indregnet en inflation på 0,3 %.

Opgave Tid for 100 

opgaver 

Gennemsnit Costdriver Omkostning 

for 100 opgaver 

Omkostning for 

1046 opgaver 

Belastnings -

andel 

Opgavemodtagelse  777 7,77 4,71  kr. 3.658,46   kr.38.267,53  14 % 

Kontrol 259 2,59 4,71  kr. 1.219,49   kr. 12.755,84  5 % 

Systemklargøring 1036 10,36 4,71  kr. 4.877,95   kr. 51.023,37  18 % 

Allokering til leverandør 711 7,11 4,71  kr. 3.346,95   kr. 35.009,11  13 % 

Oprettelse af projekt & 

dokumentation 

777 7,77 4,71  kr. 3.658,46   kr. 38.267,53  14 % 

Projektmodtagelse fra leverandør 777 7,77 4,71  kr. 3.658,46   Kr. 38.267,53  14 % 

Levering til kunde 259 2,59 4,71  kr. 1.219,49   kr. 12.755,84  5 % 

Godkendelse fra kunde 259 2,59 4,71  kr. 1.219,49   kr. 12.755,84  5 % 

Fakturering 259 2,59 4,71  kr. 1.219,49   kr. 12.755,84  5 % 

Oprettelse af PO til eksterne 500 5,00 4,71  kr. 2.355,00   kr. 24.633,30  9 % 

Total     kr. 26.433,25   kr. 276.491,75   
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Opgave Samlet 

minut-

forbrug 

for 100 

opgaver 

Costdriver 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I alt efter 5 år 

Opgavemodtagelse  777 4,71       38.267,53   38.382,33  38.497,48  38.612,97  38.728,81  38.845,00  193.066,59 

Kontrol 259 4,71       12.755,84   12.794,11  12.832,49  12.870,99  12.909,60  12.948,33  64.355,53 

Systemklargøring 1036 4,71        51.023,37   51.176,44  51.329,97  51.483,96  51.638,42  51.793,33  257.422,13 

Allokering til leverandør 711 4,71        35.009,11   35.114,13  35.219,48  35.325,13  35.431,11  35.537,40  176.627,25 

Oprettelse af projekt & 

dokumentation 

777 4,71        38.267,53   38.382,33  38.497,48  38.612,97  38.728,81  38.845,00  193.066,59 

Projektmodtagelse fra 

leverandør 

777 4,71        38.267,53   38.382,33  38.497,48  38.612,97  38.728,81  38.845,00  193.066,59 

Levering til kunde 259 4,71        12.755,84   12.794,11  12.832,49  12.870,99  12.909,60  12.948,33  64.355,53 

Godkendelse fra kunde 259 4,71        12.755,84   12.794,11  12.832,49  12.870,99  12.909,60  12.948,33  64.355,53 

Fakturering 259 4,71        12.755,84   12.794,11  12.832,49  12.870,99  12.909,60  12.948,33  64.355,53 

Oprettelse af PO til 

eksterne 

500 4,71        24.633,30   24.707,20  24.781,32  24.855,67  24.930,23  25.005,02  124.279,44 

Total        276.491,75   277.321,22 278.153,18 278.987,64 279.824,61 280.664,08 1.394.950,73 

Tallene for de næste fem år er udregnet med udgangspunkt i antal arbejdstimer pr. trin for år 2016, som ses i kolonnen markeret med rødt. I henhold 

til udregningen kan det ses, at de samlede administrative omkostninger for Chapter 4 er på 1.394.950,73 kr. for de næste 5 år for ekstern 

opgaveløsning. 

Det helt store besparelsespotentiale i forbindelse med de eksterne udgifter kan dog findes i implementeringen af et maskinoversættelsessystem. Hvis 

det lykkes for Chapter 4 at få opsat et sådant via det nye it-system, vil der potentielt set være mulighed for spare ca. 20 % på de eksterne udgifter til 

oversættelse, da det vil være muligt at få genforhandlet taksterne med leverandørerne inden for oversættelse. De nuværende udgifter til ekstern 
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oversættelse beløber sig til ca. 800.000 kr. om året30, så der er potentiale for besparelser på helt op til 160.000 kr. om året. Vi har dog valgt ikke at 

medtage nærmere beregninger af dette her, da vi mener, at der er for mange ubekendte, så vi ikke kan beregne det faktiske potentiale. Disse 

ubekendte er bl.a. spørgsmålet om, hvor mange leverandører der siger ja til at gå ned i pris, lige som fordelingen af opgaver, der løses internt ift. 

eksternt, bliver en anden, når det nye system er blevet implementeret. Der er dog uden tvivl et potentiale for besparelser på dette område oså, så det 

er vigtigt for virksomheden, at det nye system indeholder en sådan løsning. Ser vi på de samlede omkostninger, kan vi af ovennævnte udregninger se, 

at Chapter 4s samlede omkostninger til intern opgaveløsning + eksterne administrationsomkostninger i de næste fem år vil løbe op i alt: 

16.752.387,06 kr.+ 1.394.950,73 kr.= 18.147.337,79 kr. 

 

                                                           
30

 Bilag 7 (årsregnskabet for 2016) 
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Lad os nu se nærmere på, hvilke muligheder Chapter 4 har for at reducere omkostningerne og få opfyldt de 

ønsker, som ledelsen, medarbejderne, kunderne og leverandørerne har. Vi har set på to muligheder, som 

kan hjælpe Chapter4. 

Strategiske overvejelser i forbindelse med implementering af et nyt system 

Der er to overordnede veje, som virksomheden kan gå i forbindelse med valg af et nyt system: 

1) Selvudvikling af nyt software 

2) Leje af nyt system 

I nedenstående tabel har vi anført fordele og ulemper ved de enkelte fremgangsmåder. 

Fordele: 

Selvudvikling af software Leje af nyt system 

Man får det, som man vil have det Mulighed for at skifte til ny software hurtigere 

Mulighed for at sælge licenser til eksterne virksomheder Opdatering og nyeste software er med i aftalen 

Hurtigere support Kompatibilitet med gængse systemer (bedre og 

nemmere integration med leverandør og kunde 

systemer) 

Mulighed for at opkræve bruger licens (typisk en 

månedlig licensopkrævning fra leverandør) 

Adgang til stor database (tekstkorpus, som kan bruges 

ifb. implementering af maskinoversættelse). 

Ingen udgifter ved opskalering af licenser Prisen er lav, da der betales kun for det, du bruger 

Billigere årlig omkostning efter 1. år Cashflow belastes ikke 

Sikrede oplysninger Har typisk flere funktioner  

 Klar til brug inden for meget kort periode (under 1 

måned) 

Ulemper: 

Selvudvikling af software Leje af nyt system 

Cashflow belastes meget 1. år Dyre årlige omkostninger efter 1. år 

Dyrt at vedligeholde opdateringer Risiko for lang supportventetid 

Risiko for manglende kompatibilitet med andre software 

(kan gøre det sværere at indgå samarbejde med andre 

partnere)  

Virksomhedens oplysninger ligger online 

Tager meget lang tid at udvikle (typisk 8-12 måneder)  
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Pris på egenudvikling 

Jf. interview med virksomhedens eksterne IT-leverandør vil et nyt softwaresystem koste 500.000 kr. at 

udvikle. Ud over dette skal der tillægges en årlig omkostning på 30.000 kr. til support og opdateringer.31 

Konklusion på valg af løsninger 

Som det kan ses, er der både fordele og ulemper ved begge løsninger. Der er dog fordele, der vægter mod 

at vælge leje af et nyt system, herunder bl.a. prisen (som vi vender tilbage til nedenfor), mulighed for 

hurtigere at komme i gang med at bruge systemet og kompatibiliteten med de gængse systemer på 

markedet, som sikrer, at virksomheden kan samarbejde med kunder og leverandører uden systemmæssige 

problemer. 

For at finde frem til det optimale system har vi indtastet de krav, som vi har fundet frem til i 

undersøgelsesspørgsmål 2, i værktøjet TMS Live32, som er et onlineværktøj, der viser en oversigt over de 

tilgængelige TMS-løsninger på markedet, og opstiller disse efter fordele og ulemper. Brancheværktøjet er 

udarbejdet af en international brancheorganisation for oversættelsesvirksomheder og giver mulighed for at 

evaluere de enkelte systemer i forhold til hinanden baseret på funktioner. Der er i alt 26 forskellige 

systemer, som sammenlignes. 

De primære krav fra virksomheden er 

følgende: 

- Fakturerings-

/regnskabsmodul 

(Accounting) 

- Projektstyringsmodul 

(Project/Resources) 

- Integreret 

oversættelsesmodul (Central 

TM) 

 

                                                           
31

 Jf. telefonsamtale med it-leverandør 
32

 https://www.commonsenseadvisory.com/TMSLive/tabid/191/Type/ProdCompare/Default.aspx 22.04.2017 

https://www.commonsenseadvisory.com/TMSLive/tabid/191/Type/ProdCompare/Default.aspx
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Her er der beregnet personale- 

løn + 100 timers oplæring 

Disse variable er indsat i værktøjet, hvorefter vi har fundet frem til nedenstående: 

 

De tre relevante systemer er altså Wordbee Translator, Multi Trans og SDL TMS. Figuren viser, hvor gode de 

tre systemer er inden for de områder, der er vigtige for Chapter 4. Accounting, Resources, Central TM og 

Project er de fire primære områder. Her skiller systemerne Wordbee Translator og Multi Trans sig en smule 

ud i forhold til SDL TMS. Multi Trans er ud fra antallet af stjerner en smule bedre end Wordbee Translator, 

men det er marginalt. Vi har derfor valgt at se på prisen for at træffe afgørelsen. Her viser det sig, at Multi 

Trans er væsentligt dyrere end Wordbee Translator. Multi Trans koster op imod DKK 100.000 om året for 

en relevant løsning, hvorimod Wordbee Translator er helt nede i en pris på ca. 50.000 DKK for deres 

løsning. Vi har derfor valgt at gå videre med Wordbee Translator. 

Beregning af besparelse for Chapter 4 

Som nævnt ovenfor er det bedst for Chapter 4 at leje sig frem til et nyt system. Programmet, som vi har 

valgt, er Wordbee og koster 50.000 kr. årligt i leje afgift og supportomkostninger. Efter en dialog med 

ledelsen er vi blevet enige om følgende omkostninger mht. implementering af programmet: 

1) Oplæringsomkostninger på 100 timer af 185 kr.  

2) 50.000 kr. for leje & support. 

3) 200 timers kodning ifb. tilpasning af systemet fra ekstern leverandør til en timeløn på 700 kr. 

Disse omkostninger gælder kun for 1. år og har derfor nedenstående omkostninger for Chapter 4: 

2017      

Aktivitet Totalomkostning Antal Timer pr. år Praktisk ressourcekapacitet i min. Costdriver 

Lønninger  Kr 2.862.553,00   8,00                

15.360,00  

921.600,00   kr. 3,11  

Kapacitets omkostninger  Kr 423.150,00  1,00                  

2.400,00  

144.000,00   Kr 2,94  

Administrations 

omkostninger 

 Kr 499.392,00  1,00                  

2.400,00  

144.000,00   Kr 3,47  

Total  Kr 3.785.095,00      92.1600  Kr 9,51  

Når systemet er implementeret, vil der være en del  

effektivisering af tidsforbruget på de forskellige 

trin. Her har vi sammen med ledelsen vurderet, 

hvor meget der kan spares på de forskellige trin. 

I nedenstående skema har vi beregnet  

besparelserne på de interne og eksterne opgaver: 

  

Normale 

kapacitetsomkostninger + Leje 

& support + 200 timers kodning 

fra ekstern leverandør 
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Oversigt over mulige besparelser ved implementering af nyt system 

Internt tidsforbrug for 100 opgaver: 

Aktivitet Aktuelt 

tidsforbrug 

i minutter 

Anslået 

besparelse 

Tids 

besparelser i 

minutter 

Tidsforbrug 

efter 

besparelser 

i minutter 

Opgavemodtagelse  824 50 % 412 412 

Kontrol 412 0 % 0 412 

Systemklargøring 1442 35 % 505 937 

Allokering til personale 305 0 % 0 305 

Oprettelse af projekt & dokumentation 618 20 % 124 494 

Oversættelse internt 12358 20 % 2472 9886 

Endelig afklaring med kunde 618 50 % 309 309 

Projektmodtagelse fra personale 206 20 % 41 165 

Korrektur 1854 0 % 0 1854 

Endelig layoutkontrol og maskinel 

control 

2060 0 % 0 2060 

Levering til kunde 206 60 % 124 82 

Godkendelse fra kunde 100 0 % 0 100 

Fakturering 1331 80 % 1065 266 

Total 22 333  5050 17 283 

Eksternt tidsforbrug for 100 opgaver: 

Opgave Aktuelt 

tidsforbrug i 

minutter 

Besparelse Tids-

besparelser i 

minutter 

Tidsforbrug 

efter 

besparelser i 

minutter 

Opgavemodtagelse  777 50 % 388 388 

Kontrol 259 50 % 129 129 

Systemklargøring 1036 0 %  1036 

Allokering til leverandør 711 80 % 568 142 

Oprettelse af projekt & dokumentation 777 0 %  777 

Projektmodtagelse fra leverandør 777 80 % 621 155 

Levering til kunde 259 0 %  259 

Godkendelse fra kunde 259 0 %  259 

Fakturering 259 20 % 52 207 

Oprettelse af PO til eksterne 500 70 % 350 150 

Total 5612  2109 3503 
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Ovenstående tabeller viser de anslåede procentvise besparelser, et nyt system vil medføre. Disse tal kan 

naturligvis variere, når først systemet er implementeret, men det er realistisk at ende et sted i nærheden af 

disse tal, og vi har derfor valgt at beregne besparelserne ud fra disse. 

Vi bruger de nye tal til at beregne omkostninger for det første år ved at indsætte dem i nedenstående 

tabel. 

Interne omkostninger 1. år med nyt system 

Aktivitet Tidsforbrug 

efter 

besparelser i 

minutter 

100 opgaver 

 

Costdriver 

2017 

Omkostning efter 

besparelser 3027 

opgaver 

Opgavemodtagelse  412 6,04  Kr 75.371,81  

Kontrol 412 6,04  Kr 75.371,81  

Systemklargøring 937 6,04  Kr 171.470,87  

Allokering til personale 305 6,04  Kr 55.887,60  

Oprettelse af projekt & dokumentation 494 6,04  Kr 90.446,17  

Oversættelse internt 9886 6,04  Kr 1.808.923,45  

Endelig afklaring med kunde 309 6,04  Kr 56.528,86  

Projektmodtagelse fra personale 165 6,04  Kr 30.148,72  

Korrektur 1854 6,04  Kr 339.173,15  

Endelig layoutkontrol og maskinel 

control 

2060 6,04  Kr 376.859,05  

Levering til kunde 82 6,04  Kr 15.074,36  

Godkendelse fra kunde 100 6,04  Kr 18.297,04  

Fakturering 266 9,51  Kr 76.648,88  

Total 17 283   Kr 3.190.201,78  

 

I år 1 kan der altså opnås følgende besparelse ift. nuværende omkostninger: 3 330 434,77-3 190 201,78 = 

kr. 140.232,99  

  

Costdriveren er beregnet ud 

fra, hvilke omkostninger de 

forskellige trin belaster 

Chapter 4. I dette tilfælde er 

det løn- og 

kapacitetsomkostninger 

efter implementering 
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Eksterne omkostninger 1. år med nyt system: 

Opgave Tidsforbrug 

efter 

besparelser 

i minutter 

100 

opgaver 

Costdriver 

2017 

Omkostning efter 

besparelser 1046 

opgaver 

Opgavemodtagelse  388 6,04  Kr 24.555,45  

Kontrol 129 6,04  Kr 8.185,15  

Systemklargøring 1036 6,04  Kr 65.481,19  

Allokering til leverandør 142 6,04  Kr 8.985,83  

Oprettelse af projekt & dokumentation 777 6,04  Kr 49.110,89  

Projektmodtagelse fra leverandør 155 6,04  Kr 9.822,18  

Levering til kunde 259 6,04  Kr 16.370,30  

Godkendelse fra kunde 259 6,04  Kr 16.370,30  

Fakturering 207 6,04  Kr 13.096,24  

Oprettelse PO til eksterne 150 6,04  Kr 9.483,99  

Total 3503   Kr 221.461,53  

Her ses der også en lille besparelse i forhold til nuværende løsning: 276.491,75 - 221.461,53 = kr. 55.859,69 

 

Opsummerende kan det siges, at Chapter 4 ved at implementere et nyt system vil spare kr. 196.092,68 på 

første år. Det skal dog pointeres, at der kan være behov for, at Chapter 4’s computere muligvis skal 

opgraderes eller udskiftes i forbindelse med det nye system (se nedenfor). 

I nedenstående figurer har vi beregnet besparelserne for årene 2018, 2019, 2020 og 2021. Omkostningerne 

efter 2017, da de indledende implementeringsomkostninger ikke vil være der efter år 1. Den eneste ekstra 

udgift vil være afgift til leje og support på 50.000 kr.. Costdriveren falder derfor, hvilket også reducerer de 

samlede omkostninger. 
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Interne omkostninger: 

Aktivitet Tidsforbrug 

efter 

besparelser i 

minutter 

Costdriver 

2018 

2018 2019 2020 2021 Total efter 5 år 

Opgavemodtagelse  412 5,05 kr. 63.187,61 kr. 63.377,17 kr. 63.567,31 kr. 63.758,01 kr. 329.261,91 

Kontrol 412 5,05 kr. 63.187,61 kr. 63.377,17 kr. 63.567,31 kr. 63.758,01 kr. 329.261,91 

Systemklargøring 937 5,05 kr. 143.751,81 kr. 144.183,07 kr. 144.615,62 kr. 145.049,47 kr. 749.070,84 

Allokering til personale 305 5,05 kr. 46.853,11 kr. 46.993,67 kr. 47.134,65 kr. 47.276,06 kr. 244.145,09 

Oprettelse af projekt & 

documentation 

494 5,05 kr. 75.825,13 kr. 76.052,61 kr. 76.280,77 kr. 76.509,61 kr. 395.114,29 

Oversættelse internt 9886 5,05 kr. 1.516.502,66 kr. 1.521.052,17 kr. 1.525.615,33 kr. 1.530.192,17 kr. 7.902.285,79 

Endelig afklaring med kunde 309 5,05 kr. 47.390,71 kr. 47.532,88 kr. 47.675,48 kr. 47.818,51 kr. 246.946,43 

Projektmodtagelse fra personale 165 5,05 kr. 25.275,04 kr. 25.350,87 kr. 25.426,92 kr. 25.503,20 kr. 131.704,76 

Korrektur 1854 5,05 kr. 284.344,25 kr. 285.197,28 kr. 286.052,87 kr. 286.911,03 kr. 1.481.678,59 

Endelig layoutkontrol og 

maskinel kontrol 

2060 5,05 kr. 315.938,05 kr. 316.885,87 kr. 317.836,53 kr. 318.790,04 kr. 1.646.309,54 

Levering til kunde 82 5,05 kr. 12.637,52 kr. 12.675,43 kr. 12.713,46 kr. 12.751,60 kr. 65.852,38 

Godkendelse fra kunde 100 5,05 kr. 15.339,24 kr. 15.385,25 kr. 15.431,41 kr. 15.477,70 kr. 79.930,64 

Fakturering 266 8,52 kr. 68.859,31 kr. 69.065,89 kr. 69.273,09 kr. 69.480,91 kr. 353.328,07 

Total 17 283  kr. 2.679.092,07 kr. 2.687.129,35 kr. 2.695.190,74 kr. 2.703.276,31 kr. 13.954.890,24 

Besparelser: 

 2018 2019 2020 2021 Samlet for 4 år 

Total før 3.340.426,07 3.350.447,35 3.360.498,69 3.370.580,19 16.752.387,06 

Total efter 2.679.092,07 2.687.129,35 2.695.190,74 2.703.276,31 13.954.890,24 

Besparelser 661.334,00 663.318,00 665.307,95 667.303,88 2.797.496,82 
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Eksterne omkostninger: 

Opgave Tidsforbrug efter 

besparelser i minutter 

100 opgaver 

Costdriver 2018 2019 2020 2021 Total efter 5 år 

Opgavemodtagelse  388 5,05 kr. 20.585,95 kr. 20.647,70 kr. 20.709,65 kr. 20.771,78 kr. 107.270,52 

Kontrol 129 5,05 kr. 6.861,98 kr. 6.882,57 kr. 6.903,22 kr. 6.923,93 kr. 35.756,84 

Systemklargøring 1036 5,05 kr. 54.895,86 kr. 55.060,54 kr. 55.225,73 kr. 55.391,40 kr. 286.054,73 

Allokering til leverandør 142 5,05 kr. 7.533,23 kr. 7.555,83 kr. 7.578,50 kr. 7.601,24 kr. 39.254,64 

Oprettelse af projekt & documentation 777 5,05 kr. 41.171,89 kr. 41.295,41 kr. 41.419,29 kr. 41.543,55 kr. 214.541,04 

Projektmodtagelse fra leverandør 155 5,05 kr. 8.234,38 kr. 8.259,08 kr. 8.283,86 kr. 8.308,71 kr. 42.908,21 

Levering til kunde 259 5,05 kr. 13.723,96 kr. 13.765,14 kr. 13.806,43 kr. 13.847,85 kr. 71.513,68 

Godkendelse fra kunde 259 5,05 kr. 13.723,96 kr. 13.765,14 kr. 13.806,43 kr. 13.847,85 kr. 71.513,68 

Fakturering 207 5,05 kr. 10.979,17 kr. 11.012,11 kr. 11.045,15 kr. 11.078,28 kr. 57.210,95 

Oprettelse af PO til eksterne 150 5,05 kr. 7.950,86 kr. 7.974,72 kr. 7.998,64 kr. 8.022,64 kr. 41.430,85 

Total 3503  kr. 185.661,25 kr. 186.218,24 kr. 186.776,89 kr. 187.337,22 kr. 967.455,13 

Besparelser: 

 2018 2019 2020 2021 Samlet for 4 år 

Total Før 278.153,18 278.987,64 279.824,61 280.664,08 1.394.950,73 

Total Efter 138.497,31 138.912,81 139.329,54 139.747,53 556.487,19 

Besparelser 139.655,87 140.074,84 140.495,06 140.916,55 838.463,54 

Samlede besparelser for år 2018 til og med 2021: 

Interne 661.334,00 663.318,00 665.307,95 667.303,88 2.797.496,82 

Eksterne 139.655,87 140.074,84 140.495,06 140.916,55 838.463,54 

Total 800.989,87 803.392,84 805.803,01 808.220,43 3.635.960,36 
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Delkonklusion vedrørende besparelser 

Besparelserne i 2017 var på: kr. 140.232,99 + kr. 55.859,69 = kr. 196.092,68 

 

Vores beregninger viser altså, at Chapter 4 vil altså spare ca. 3,8 mio. kr. på en 5-årig periode, hvis ledelsen 

vælger at implementere dette system. 

Der er som nævnt ovenfor risiko for krav til udskiftning af computere og server i forbindelse med systemets 

minimumskrav. Denne omkostning vil kun påvirke Chapter 4s regnskab 1. år og lyder som følgende: 

 

Ny bærbar computer: 8.490 kr. 

Ny stationær computer: 6.995 kr. 

Serveropgradering: 150.000 kr. 

 

Chapter 4 har pt. 8 bærbare computere, 12 stationære computere og 1 server. Da Chapter 4 har 8 ansatte, 

har vi valgt at nøjes med beregne omkostninger for 8 bærbare computere og 8 stationære. 

 

8* 8.490 = 67.920 kr. 

8* 6.995 = 55.960 kr. 

Samlet = 123.880 kr. 

 

Det betyder, at Chapter 4 skal betale kr. 123.880 + kr. 150.000 = kr. 273.880 for nye computere og 

serveropgradering. Som nævnt før er det en engangsinvestering, som kun påvirker regnskabet for år 2017.  

 

Derfor vil besparelsen i 2017 være således: 

196.092,68 – 273.880 = kr. -77.787,32 

 

Dette betyder, at de samlede besparelser vil falde til kr. 3,55 mio., hvilket dog stadig er meget acceptabelt 

for virksomheden. 
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Undersøgelsesspørgsmål 4: Hvordan skal systemet og processerne implementeres 

i virksomheden? 
 

Organisationsform 

Inden vi kaster os nærmere over forslagene til implementering af systemet, mener vi, det er meget relevant 

at se på virksomhedens organisationsform, da denne spiller en vigtig rolle for, hvordan implementeringen 

skal gribes an. Vi vil tage udgangspunkt i Mintzbergs33 organisationsformer og se på disse i forhold til 

Chapter 4 Translation ApS. 

 

 

 

Skemaet viser de fem organisationsformer samt overordnede karakteristika for disse.  

I forhold til Chapter 4 er der tale om en blanding mellem tre organisationsformer – basal struktur, 

fagbureaukrati34 og ad hoc-krati, da der er grader af basal struktur involveret (ledelsen er f.eks. meget 

                                                           
33

 Organisation & Ledelse, HD-ØP, slide 18+19, tema 04 
34

 Jacobsen, Dag Ingvar et al., Hvordan Organisationer fungere, 3. udgave, årgang 2013 – side 90 ff. 
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indblandet i det daglige arbejde), der er store elementer af fagbureaukrati, da personalet er meget 

veluddannet (specialister), og opgaverne ikke kan standardiseres i høj grad, og der er tillige elementer af en 

projektorganisation/et ad hoc-krati, da der mange gange samarbejdes internt om store projekter, hvor 

ansvaret varierer fra opgave til opgave.  

Udfordringerne ved denne organisationsform, der primært må kaldes et fagbureaukrati, kan være 

følgende:  

Chapter 4 er som tidligere nævnt en virksomhed bestående af højtuddannede personer, hvor der er kort 

vej mellem topledelsen og produktionskernen. Medarbejderne producerer selvstændige opgaver fra A-Z. 

Medarbejderne kræver ikke den store instruktion i opgaverne, hvorfor ledelsens primære opgave i 

forbindelse med indkomne opgaver er at koordinere, hvem der tager hvilke opgaver. Således er 

produktionskernen i Chapter 4 stor, men med en høj kompetence blandt medarbejderne.  

 

Implementering 

Der er i denne forbindelse tale om et forandringsprojekt, så vi har valgt at se på Kotters35 model herfor. 

Udgangspunktet for implementeringen af projektet vil være et såkaldt ”Big Bang”36, da der er tale om en 

lille organisation, og projektet er forholdsvis ukompliceret, og det ikke er hensigtsmæssigt at sprede 

implementeringen ud i flere trin, som det ville have været, hvis organisationen havde været større. Det er 

også vanskeligt for virksomheden at skulle forholde sig til to eller flere systemer på samme tid. 

Hvis vi ser implementeringen i Kotters perspektiv, vil det være relevant for ledelsen (projektgruppen) at 

skabe en såkaldt ”brændende platform”37 i startfasen, så alle, både medarbejdere og ledelse, får en følelse 

af vigtigheden i dette projekt. Dette kan gøres i form af et møde, hvor alle i virksomheden mødes og bliver 

indført i planerne og situationen. 

Andet punkt i Kotters model for forankring er etableringen af en stærk styregruppe, der kan drive 

forandringerne. Styregruppen i dette projekt er primært ledelsen, så virksomheden får her en stærk 

styregruppe, der vil yde et aktivt bidrag til at få projektet til at lykkes. Denne styregruppe får også til opgave 

                                                           
35

 
http://www.bing.com/images/search?q=kotters+8+trin&view=detailv2&&id=486F8F4D5BD0F74A90E5B2945F9D826A
524212D1&selectedIndex=2&ccid=XMsR%2b4Mw&simid=608015216833595246&thid=OIP.M5ccb11fb83309689eec9
a423a0b1dd9fo0&ajaxhist=0 (17.02.2017) 
36

 Projektledelse og projektstyring, HD-ØP, slide 43, lektion 5+6 
37

 Kotter, en brændende platform kan f.eks. være, at organisationen gives følelsen af, at gennemførelsen af projektet 
er en tvingende nødvendighed for organisationens overlevelse eller andet. 

http://www.bing.com/images/search?q=kotters+8+trin&view=detailv2&&id=486F8F4D5BD0F74A90E5B2945F9D826A524212D1&selectedIndex=2&ccid=XMsR%2b4Mw&simid=608015216833595246&thid=OIP.M5ccb11fb83309689eec9a423a0b1dd9fo0&ajaxhist=0
http://www.bing.com/images/search?q=kotters+8+trin&view=detailv2&&id=486F8F4D5BD0F74A90E5B2945F9D826A524212D1&selectedIndex=2&ccid=XMsR%2b4Mw&simid=608015216833595246&thid=OIP.M5ccb11fb83309689eec9a423a0b1dd9fo0&ajaxhist=0
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at udvikle og formidle en vision om vigtigheden af denne implementering samt at formulere den for at sikre 

ejerskab og delagtiggørelse (punkt 3 og 4 i Kotters model). 

Femte punkt i modellen drejer sig om at skabe et grundlag for handling. Her kan vi igen bringe Big Bang-

strategien ind i billedet, da det vil rydde gamle vaner og processer af vejen, så der kan gås nye veje, såfremt 

ledelsen er i stand til at formulere visionen om fremtidssikring og ”tvingende nødvendighed”. Punkt 6 er 

målet om kortsigtede gevinster, så man kan fastholde motivationen for projektet for alle involverede 

parter. Dette kan gøres i form af f.eks. motivationsdage eller andre former for bonusser, når visse mål nås. 

De sidste to punkter drejer sig om konsolidering af resultater og forankringen af disse. Dette søges opnået 

bl.a. ved at forankre de nye arbejdsmåder i kulturen. Vi har nedenfor opstillet en detaljeret milepæls-og 

projektplan, som bl.a. indeholder en motivations- og bonusdag, hvor der vil blive udbetalt en bonus og 

afholdt en aktivitetsdag for medarbejderne, såfremt en vis %-del af projekterne kører i det nye system på 

dette tidspunkt. 

Kort om projektets opstart 

Implementeringen kan startes op med et fællesmøde, hvor alle i virksomheden samles til en orientering. 

Herunder underrettes kunder og leverandører på dette tidspunkt. Dette gøres for at sikre fælles ”fodslaw” i 

forhold til projektet. 

Chapter 4 bør efter vores opfattelse gå efter en implementering, der er ”hurtig og god”38 . Det er langt 

vigtigere for virksomheden at få et færdigt system end at spare nogle penge i den indledende fase. Dette 

bygger vi på den store omkostningsbesparelse, der er i forbindelse med en god implementering af 

systemet.  

Chapter 4 bør fokusere på, at de enkelte medarbejdere (og relevante kunder og leverandører) er ordentligt 

uddannet i det nye system, inden systemet implementeres fuldt ud. Det kan også diskuteres, om der skal 

udarbejdes en form for nyt belønningssystem til medarbejderne i forbindelse med opnåelse af mål for 

implementeringen. 

Vi har vurderet, at det nye system implementeres inden for en periode på fem uger. De enkelte trin i fasen 

er følgende: Information/kommunikation til interessenter, træning, udarbejdelse af procesbeskrivelser, 

statusmøde og endeligt ”go live”. Efter implementeringen skal der desuden foretages en række aktiviteter 

såsom opfølgning og kvalitetskontrol, så det sikres, at alt er på rette spor.  

                                                           
38

 Jacobsen, Per Østergaard: CRM 2.0 Håndbogen, årgang 2012, - side 233 ff. 
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Milepælsplan/fasemodel for projektet 

Som nævnt ovenfor indeholder implementeringen følgende faser. Vi har herunder udarbejdet et forslag til 

en milepælsplan: 

Indsatsområde Ugenummer og milepæl 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 12 13 

Information/kommunikation til 

medarbejdere og øvrige 

interessenter (1) 

1              

Træning af medarbejdere (2)  2 2 2 2          

Træning af leverandører, 

udarbejdelse af procesbeskrivelse 

til kunder og feedback fra disse (3) 

+ statusmøde (4) 

   3 3,4          

Endeligt ”go live” (5)*     5          

Opfølgning/læring/videre træning 

(6) 

    6 6 6        

Kvalitetskontrol (7)        7 7 7     

Måling af mål om mere effektiv 

drift (8) 

      8 8 8 8 8 8 8 8 

Måling af delmålene: 
Øget medarbejderglæde 
Øget leverandørtilfredshed 
Øget kundetilfredshed (9)** 

      9 9 9 9 9 9 9 9 

* En succesfuld lancering følges op af en middag for alle parter, hvor virksomheden sammen kan fejre resultatet 

** Disse mål vil blive målt løbende via spørgeskemaer og møder, og de endelige mål vil blive evalueret ved næste års MUS-samtaler, hvad angår 

medarbejdertilfredshed og motivation. Målene for mere effektiv drift og administration vil blive målt ved hver månedsafslutning. 

 

Vi vil anbefale, at det nye system (i hvert fald den tekniske del) kommer op at køre meget hurtigt (maks. 

fem uger). Det rent organisatoriske med hensyn til bl.a. superbrugeransvar og andre kan evt. udvikles 

senere, da det ikke har direkte påvirkning på arbejdsgangene. 

Opfølgningen har til formål at sikre, at alle stadig er involveret i projektet og arbejder aktivt på at sikre, at 

projektet kører på skinner og for at sikre, at der ”holdes fast” jf. Kotters punkt 7. Kvalitetskontrollen har til 

formål at sikre at komme utilfredsheder i forkøbet, sikre, at systemet ikke har fejl, og at give 

medarbejderne mulighed for at komme med input til forbedringer og andet.   
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Kommunikationsplan 

Kommunikationen spiller en vigtig rolle for en succesfuld implementering, da den sikrer, at projektet har en 

klar strategi for, hvordan og hvornår der skal kommunikeres til de enkelte interessenter. Formålet er f.eks. 

at hindre modstand og at skabe og fastholde kendskabet til projektet blandt de enkelte interessenter. 

Nedenfor har vi udarbejdet en konkret kommunikationsplan39 for projektet. De enkelte målgrupper i 

kommunikationsplanen har vi defineret ovenfor i forbindelse med undersøgelsesspørgsmål 2. 

 Projekt  Dato 

Hvem 

Hvilken interessent er 

målgruppe for 

kommunikationen 

Hvad 

Hvad er 

budskabet?  

 

Hvor 

Mediet eller stedet, 

hvor 

kommunikationen 

skal foregå, f.eks. 

intranet, kickoff  

Hvordan 

Hvilke 

kanaler skal 

bruges? 

Hvilken effekt 

Hvad vil I opnå, at 

interessenten gør som 

følge af 

kommunikationen? 

Hvornår 

Specificer ift. 

faser og 

milepæle 

 

Ansvar 

Hvem i 

projektgruppen 

har ansvar for, at 

det sker? 

Ledelse 

 

 

Projektstatus 

(skal medføre, 

at der er 

ejerskab og 

vise, at der er 

styr på tingene) 

Mail/intranet 

Første kickoff 

Mail, 

PowerPoint 

Involverer sig, tager 

ejerskab over 

projektet, holdes 

opdateret 

Hver gang en ny 

fase indledes 

Projektleder 

Medarbejdere 

 

 

Engagement Mail/intranet Mail, 

PowerPoint 

Sikre fastholdelse, 

ejerskab og positivitet 

Regelmæssigt + 

ved hver ny fase 

Projektleder 

Kunder 

 

 

Status Mail + møde Elektronisk Sikre positivitet og 

interesse 

Indledning + to 

uger før 

lancering 

Projektleder 

Leverandører Status Mail Elektronisk Oplysning Indledning + to 

uger før 

lancering 

Projektleder 

 

                                                           
39

 https://www.djoef-forlag.dk/sites/poweriprojekter/ 22.04.2017 

https://www.djoef-forlag.dk/sites/poweriprojekter/
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Som det fremgår af ovenstående tabel, vil vi i projektet forsøge at holde alle interessenter oplyst om de 

enkelte trin i projektet samt formålet med det. Desuden vil vi løbende sikre, at alle holdes opdateret og 

give alle mulighed for at komme med input undervejs, så vi kan sikre en følelse af ejerskab og involvering i 

projektet. Dette kan også være med til at forhindre modstand mod projektet, da de enkelte interessenter 

her får mulighed for at komme med input og give feedback på processen. 

Kunder og leverandører skal også involveres tidligt i processen. Det er vigtigt at give dem mulighed for at 

komme med feedback, da det ikke er sikkert, at alle synes lige godt om implementeringen. Der kan f.eks. 

forventes modstand fra kunder og leverandører, som kun meget sjældent lægger opgaver, da disse 

sandsynligvis vil opleve det som besværligt at skulle ”overføres” til et nyt system. Dette skal også indtænkes 

under implementeringen, da det muligvis er en idé at køre nogle kunder uden om systemet for at bevare 

disse. Dette kan dog medføre, at ønsket om at køre alle kunder i ét system ikke kan opfyldes. 
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Samlet konklusion 

De strategiske undersøgelser, der er foretaget af virksomheden og dens omgivelser, at Chapter 4 har en 

relativt svag strategisk position på oversættelsesmarkedet, da virksomheden ikke kan karakteriseres som 

markedsførende eller andet. Markedet er præget af lave adgangsbarrierer og meget høj priskonkurrence, 

hvorfor satsningen på differentiering, produktudvikling og andet synes at være helt rigtig.  

Resultaterne af de gennemførte undersøgelser viser, at ledelsens antagelser vedrørende ”administrativt 

rod” har vist sig at holde stik. Medarbejderne har i undersøgelsen anført, at mangel på struktur, uklare 

arbejdsprocesser, langsommelig fakturering og problemer med forsinkede PO’er er et problem. Hvad angår 

kunder og leverandører er der en overordnet tilfredshed med Chapter 4. Ledelsens tese omkring 

utilfredshedspunkter har vist sig at holde stik, da de primære forbedringsområder ligger inden for ”PO’er”, 

”Fakturering” og udbuddet af automatiserede tjenester. 

De beregninger, der er foretaget i forbindelse med opgaven, viser, at der er et stort optimeringspotentiale i 

forbindelse med omkostningsbesparelser for virksomheden, både i forbindelse med de enkelte trin i 

processen, men også ved at det er muligt at skære visse trin i opgaveprocessen væk ved at implementere et 

nyt system. Det har også vist sig, at det bedst kan betale sig for virksomheden at leje et system frem for at 

udvikle det selv, både på det rent omkostningsmæssige plan, men også på det mere strategiske plan. 

Vedrørende implementeringen af systemet drejer det sig om et fagbureaukrati/ad hoc-krati, hvorfor det er 

vigtigt at involvere alle parterne i processen og ikke trække noget ned over hovedet på folk. Det er derfor 

vigtigt at få kommunikeret vigtigheden af projektet ordentligt ud og holde alle interessenter opdateret 

undervejs. Der synes dog at være god mulighed for, at implementeringen modtages med positivitet, da der 

er generel utilfredshed med den eksisterende løsning. 
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Bilag 1: Ledelsesinterview 
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Bilag 2: Spørgeskema til medarbejdere 
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Bilag 3: Spørgeskema til leverandører 
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Bilag 4: Spørgeskema til kunder  
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Bilag 5: Processer 

Processerne i forbindelse med opgavehåndtering består af nedenstående 13 trin for en typisk opgave hos 

Chapter 4: 

1. Opgavemodtagelse -> dette involverer modtagelse af opgave fra kunden, besvarelse af indledende 

e-mails og eventuel tilbudsgivning, oprettelse af opgaven i systemet og første afklaring med 

kunden. Det forløber efter nedenstående model: 

2.  Kontrol -> her kontrolleres det, at alle filer er modtaget, og at alt er klar til at gå videre til næste 

trin. 

3. Systemklargøring -> her opsættes materialet til oversættelse i de relevante systemer. 

4. Allokering til personale -> her fordeles opgaven til det relevante personale (det kan være til den 

enkelte oversætter selv, eller sagen kan tildeles flere ressourcer, hvis det f.eks. er en større opgave, 

eller hvis sagen indeholder flere sprogkombinationer eller opgaveområder, der ikke håndteres 

internt). 

5. Oprettelse af projekt og dokumentation – projektet tildeles et sagsnummer i systemet, og 

relevante filer lægges ind i sagsmapper (online). 

6. Oversættelse internt – oversætteren oversætter det relevante projekt og kører al den interne 

førstekorrektur. 

7. Endelig afklaring med kunde – i dette trin afklares eventuelle uklarheder med kunden. Dette kan 

være i forbindelse med afklaring af, hvad der er relevant for oversættelse, terminologiske 

spørgsmål, afklaring af fejl eller tvetydige formuleringer i kildeteksten og andet, der skal afklares, 

før oversættelsen kan færdiggøres. 

8. Projektmodtagelse fra personale – i dette trin modtager den relevante ansvarlige eventuelle 

delprojekter fra andre involverede medarbejdere, hvis opgaven har været delt op på flere 

oversættere, eller der har været flere sprogkombinationer involveret osv. 

9. Korrektur – her læses der anden korrektur (af intern sprogrevisor) på det oversatte materiale, og 

eventuelle fejl/misforståelser rettes i samråd med den primære oversætter. 

10. Endelig layout- og maskinel kontrol – i dette trin køres først en række obligatoriske maskinelle 

kontroller af oversættelsen i forbindelse med kvalitetssikring heraf. Dette kan være stavekontrol, 

kontrol af fejlagtigt indsatte dobbelte mellemrum, terminologiske kontroller og andre QA-

processer. Desuden kontrolleres det i dette trin, om opsætningen af materialet er korrekt. Dette er 

især en opgave i forbindelse med opgaver, hvor Chapter 4 står både for oversættelsen og det 



Side 78 af 81 
 

grafiske arbejde (DTP) med hensyn til at levere færdige filer, der f.eks. er klar til tryk eller 

indsættelse i kundeinterne CMS-systemer og andet. 

11. Levering til kunde – filerne leveres til kunden i det ønskede format. Dette kan typisk være via 

upload til kundeinterne TMS-systemer (Translation Management-systemer) eller simpel levering via 

e-mail eller sågar kurer, hvis der er tale om retslige dokumenter og andet. 

12. Godkendelse fra kunden – her kontrolleres det, om filerne er vel modtaget hos slutkunden, og 

opgaven noteres som færdigoversat og leveret i Chapter 4’s system. 

13. Fakturering – det færdige projekt faktureres i systemet, og faktura oprettes og sendes til kunden. 

Bilag 6: Generiske kundestrategier 
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Bilag 7: Regnskab 2016 

      

173698 - Chapter4 Translation ApS 

Rapporter » Regnskab »  

    Perioden 

Nr. Navn Faktisk 

  RESULTATOPGØRELSE   

      

  Omsætning   

  Omsætning i alt 5.607.199,89 

      

  Direkte omkostninger   

  Direkte omkostninger i alt -1.131.105,96 

  Dækningsbidrag 4.476.093,93 

      

  Lønninger   

2210 Lønninger -2.844.053,73 

      

  Kapacitetsomkostninger   

      

  Salgs- og rejseomkostninger   

  Salgs- og rejseomkostninger i alt -25.672,09 

      

  Autodrift - personbiler   

  Autodrift - personbiler i alt 0,00 

      

  Lokaleomkostninger, Viby/Åbyhøj   

  Lokaleomkostninger, Viby/Åbyhøj i alt -187.021,61 

      

  Lokaleomkostninger, Farum   

  Lokaleomkostninger, Farum i alt -46.154,77 

      

  Administrationsomkostninger   

  Administrationsomkostninger i alt -499.392,00 

  Resultat før afskrivninger 618.120,54 

      

  Afskrivninger   

  Afskrivninger i alt -26.708,51 

  Resultat før renter 591.412,03 

      

  RESULTAT EFTER SKAT 573.499,28 
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Bilag 8: Empiri 
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