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Executive Summary 

Denne opgave handler om hvordan der kan skabes et stærkere forhold imellem DHL Supply Chain og Novo 

Nordisk – dette igennem en ny strategiplan som blandt andet vil omhandle den økonomiske impact af en 

udvidet produktportefølje hos DHL samt igennem brugen af en implementering af et nyt Performance 

Management system. 

Som ledelsesdisciplin er Performance Management blevet kritiseret for i høj grad, at fokusere på måling og 

kontrol på vejen til, at skabe resultater for en organisation, idet den ofte negligerer den enkelte 

medarbejders behov for udvikling, motivation og autonomi.  

Problemstillingen er aktuel i min case virksomhed, DHL – hvor fokus på en sund opstart på et nyt 

samarbejde har været styrende og har overskygget muligheden for, at opfange vækstpotentiale og løbende 

have fokus på medarbejdernes trivsel i form af faglig udvikling og motivation. 

Ledelsens ønske om et forstærket forhold til deres kunde, Novo Nordisk, i samspil med min interesse for 

emnet, danner grundlag for besvarelsen af spørgsmålet, der er min problemformulering:  

For at styrke forholdet mellem DHL og deres pt. eneste kunde Novo Nordisk, vil jeg undersøge dels om 

hvorvidt DHL med den rigtige strategiplan kunne overtage ejerskabet af løsningen med måleudstyr til fordel 

for både DHL og Novo Nordisk og dels undersøge om hvorvidt DHL med det rigtige Performance 

Management system har mulighed for, at skabe incitament blandt medarbejderne til, at yde den ekstra 

indsats, der skal til for netop også at styrke forhold mellem DHL og Novo Nordisk.  

 

I min opgave vil jeg mit fokus i første omgang være på emnet udarbejdelsen af en ny vækststrategi. Første 

led i forberedelsen af den nye vækststrategi vil være foretagelsen af en Cost-betragtning på en eventuel 

udvidelse af DHL´s produktportefølje. Jeg vil her gøre brug af TDABC-modellen fremfor den oprindelige lidt 

langhårede ABC-model.  

TDABC-modellen er en videreudvikling foretaget af én af hovedpersonerne i udviklingen af ABC, Robert S. 

Kaplan, sammen med Steven R. Anderson (Kaplan & Anderson 2003, 2004). 

TDABC-modellen arbejder med direkte estimater af, hvor mange kapacitetsenheder en aktivitetsudøvelse 

kræver, hvilket i det typiske tilfælde, hvor kapaciteten måles i tid, vedrører varigheden af aktiviteten. I en 
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traditionel ABC-model ville der på dette trin være tale om anvendelsen af en varigheds Cost-driver således, 

at der typisk skulle anvendes en detaljeret registrering af tid, hvor varigheden af hver enkelt 
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sagsbehandling eller pakning af hver enkelt kundeordre skulle måles (transaktionsdrivere). Men i TDABC 

kan der arbejdes med standard-varigheder, hvilket egentlig bare betyder, at man har en forventning om, at 

hver aktivitet tager lige lang tid at udføre, hvér gang – Dette er tilfældet i DHL og derfor finder jeg TDABC- 

analysen mest brugbar for casen her. 

Andet led i forberedelsen af den nye vækststrategi vil være, at udføre en markedsanalyse.  

På baggrund af en PESTEL analyse samt diverse interviews foretaget med andre potentielle nye kunder, vil 

jeg igennem en SWOT-analyse, vurdere DHL´s fremtidige muligheder indenfor det nye marked som en 

eventuel udvidelses af produktportefølje, vil kræve DHL bevæger sig ind på. 

 

Når den nye vækststrategi er på plads vil min opgave have fokus på Performance Management.  

Jeg vil igennem interviews og spørgeskema danne mig et overblik over medarbejdernes trivsel og deres 

motivationsniveau, som det er i dag hos DHL – jeg vil på baggrund af analysen heraf vurdere, om hvorvidt 

der er behov for et ændret fokus fra ledelsens side af.  

Igennem Herzbergs to faktor teori omkring hygiejne forholdende utilfredshed og tilfredshed samt Deci & 

Ryan´s SDT motivationsteori omkring indre og ydre motivation, vil jeg analysere og vurdere på hvordan 

ledelsen bør tilrette dette fokus for, at blive i stand til, at højne motivationsniveauet og dermed også de 

operationelle resultater hos DHL, som endeligt vil kunne forstærke forholdet til deres kunde Novo Nordisk.   

 

Min konklusion viser mig at via en produktportefølje udvidelse er der store muligheder for DHL. Ud fra min 

Cost-analyse på udregningen af minimering af spildomkostninger og optimal prisfastsættelse af produktet, 

tydelige gjorde jeg, at via en produktportefølje udvidelse hos DHL i form af, at blive Novo Nordisk udbyder 

af måleenheder, så kan DHL spare Novo Nordisk for store summer. Ikke kun Novo Nordisk vil opnå en 

økonomisk fordel ved etableringen af dette tiltag - også DHL opnå økonomisk fordel ved denne 

produktporteføljeudvidelse. 

 

Ydermere viser min konklusion mig også, at det ikke kun er via en produktportefølje udvidelse, 

 at DHL kan få skabt rammerne for et stærkere forhold og samarbejde med Novo Nordisk – også via 

implementering af et nyt incitament-system vil det være muligt for DHL, at styrke forholdet til deres kunde 

Novo Nordisk. 

Igennem interviews samt spørgeskemaer har jeg kunne konkludere, at der helt overordnet er behov for et 

ændret fokus fra ledelsens side af hos DHL. Medarbejdernes motivationsniveau er lavt og trods den 

omdiskuteret brug af Performance Måling som ledelsesstrategi, så giver medarbejderne hos DHL selv 
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udtryk for, at de ønsker et sådant målesystem – et målesystem der kan hjælpe med, at sætte fokus på de 

rette faktorer og danne grundlag for faglig udvikling og belønning heraf. 

Samtidig viser min konklusion mig, at der for ledelses side af er hjælp at hente i flere af 

motivationsteorierne. Jeg har specifikt valgt i min analyse, at arbejde med Herzbergs To-faktor teori 

omkring Utilfredshed & Tilfreds samt Deci & Ryan´s SDT motivationsteori omkring Indre & Ydre motivation. 

Begge kan teorierne benyttes i DHL også. Den manglende motivation stammer ifølge medarbejderne fra for 

lidt faglig udvikling og dårligt match imellem kvalifikationer og opgaver/ansvar. Igennem mit interview med 

en menig medarbejder hos DHL blev det tydeligt for mig, at det blandt andet er den manglende rotation i 

operationen der har affødt utilfredsheden og sætter en bremse for skabelsen af tilfredshed. Igennem mine 

analyser har jeg konkluderet, at får DHL skruet et nyt Performance målesystem sammen rigtigt – skabt et 

design der matcher medarbejdernes og ledelsens ønsker og ambitioner, så er der mulighed for, at få skabt 

nok incitamenter blandt medarbejderne til, at ledelsen vil se motivationen på lageret stige, hvilke vil kunne 

resultere i mere engagerede medarbejdere og forbedret operationelle resultater, alt til gavn for DHL og 

deres forhold/samarbejde med Novo Nordisk. 
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Indledning og problemformulering 
 

Indledning 

Denne opgave er skrevet i fagene Økonomistyring, Strategi og Performance Management, og den 

omhandler Supply Chain virksomheden DHL Supply Chain DK. Opgaven fokuserer hele vejen igennem på 

forholdet mellem netop DHL og deres samarbejdspartner Novo Nordisk. Opgaven er skrevet på baggrund af 

observationer og indsamlet data, gjort af DHL Supply Chain og jeg selv. 

DHL Supply Chain DK har hovedsæde i Greve. Det er også her hvor de har en af deres lagerenheder, den 

anden af deres 2 lagerenheder er placeret i Allerød. De 2 lagerenheder udfolder sig hver i sær på ca. 15.000 

kvm. DHL Supply Chain DK er en lille del af det globale DHL Supply Chain, som er verdens største logistik 

specialist. De tilbyder en omfattende række af kundetilpassede Supply Chain løsninger og trækker på deres 

globale netværk og viden for, at levere værdi til kundernes forsyningskæde. 

Min opgave omhandler udelukkende sitet i Greve, idet sitet i Allerød ikke omfatter kølevarer.  

På sitet i Greve sidder der i dag 40 DHL-medarbejdere, som alle er delt ud på opererende teams fra 

lagermedarbejdere der plukker og tager, Shippingmedarbejdere der administrerer og dokumenterer - til 

finansmedarbejdere og et ledende management team. Sitet åbnede i slutningen af 2014, og fungerer som 

et 100 % dedikeret Novo Nordisk lager. Det vil sige, at Novo Nordisk har outsourcet denne lager-del til DHL. 

Denne opgave er skrevet som en udvidelse af en tidligere opgave 1 skrevet omkring samme problemstilling i 

faget Action Learning Project - dog vil problemstillingen i denne opgave have et ændret fokus til et 

løsningsforslag. 

 

Problembaggrund 

Produktionsvirksomheder har brug for lagerplads, hvor deres produkter kan befinde sig, indtil de skal 

fragtes videre til slutkunden. Fra disse lagerfaciliteter skal der være knyttet gode muligheder for, at fragte 

produkter under ordentlige forhold, forhold der stiller store krav til Novo Nordisk og DHL.  

I det konkrete tilfælde drejer det sig om Novo Nordisk´s (herefter forkortet: ”NN”) oplagring hos DHL 

Supply Chain (herefter forkortet: ”DHL”). DHL fungerer som lager for NN som selv står for, at fragte 

produkter til sitet, hvor DHL står for, at unloade fragtbilerne. Herefter er det DHL´s opgave, at få 

                                                           
1 Opgave skrevet i faget Action Learning Project forår 2018, skrevet af undertegnede sammen med Kimmie Bruus ved 
vejleder Peter Malmkjær 
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produkterne oplagret, så de nemt kan findes igen/re-packes/re-loades2, når NN sender fragtbiler afsted for, 

at afhente produkter til videre distribution. 

Samarbejdet mellem DHL og Novo er fortsat i ”den spæde startfase” - de to virksomheder er hver især i en 

opstartsfase hvor de hele tiden og konstant har fokus på, at få samarbejdet til, at blive en vedvarende 

succes. Lige præcis dette er tydeligt ud fra deres kontrakt-setup. Kontrakten er i første omgang gyldig og 

gældende i de første 5 år efter ”Go live”. Herefter står der i kontrakten mellem de to partnere, at 

kontrakten kan forlænges med yderligere 3 år og slutteligt igen forlænges med yderligere 2 år. En 

forlængelse af kontrakten vil altså være den positive konsekvens af en god succesoplevelse igennem de 

første 5 leveår, hvorfor der ligger en stor opgave for DHL i hele tiden, at være på forkant – på forkant med 

forbedringstiltag og kvalitetssikring. 

Tillige har DHL og Novo valgt, at køre kontrakt-setuppet som en Cost-Plus kontrakt - i DHL og Novo´s 

tilfælde betyder dette kontrakt-setup, at DHL står for alle operationelle omkostninger bundet med dét, at 

drive sitet og den daglige operation. Én gang om måneden laver DHL en opgørelse trukket på baggrund af 

finansdata over alle omkostninger for den givne måned. Det er denne opgørelse som Novo bliver faktureret 

dvs., at DHL efterfølgende opkræver Novo for alle omkostninger de må have haft i den gældende måned. 

Dette setup genererer i sig selv ikke noget afkast til DHL, men det er den aftalte Overhead samt Markup, 

der driver DHL´s økonomiske afkast. Den aftalte Overhead lyder fast på 5 % af den samlede månedsfaktura 

og den aftalte Markup vil afhænge af DHL´s indsats for den gældende måned. Helt konkret betyder det, at 

jo mere effektivt DHL arbejder, jo mere Markup vil de kunne opkræve Novo. Markup-beregningen 

foretages på Employee Expeneses, Running Opex, KPI-opnåelse samt investeringer med direkte positivt 

afkast på operationen. 

 

Idét det er farmaceutiske produkter der håndteres på sitet i Greve, er håndteringen og transporten af 

produkterne underlagt nøje regulering. Specifikt for denne case, er det temperaturen hvor produkterne 

skal opbevares ved, der hele tiden skal kunne holdes konstant samt kunne overvåges og dokumenteres, der 

er opgavens udgangspunkt. Når produkterne skal fra lageret til den endelige destination, bliver de derfor 

pakket med et speciel-avanceret termometer, der kan dokumentere, at produkterne ikke har været udsat 

for temperaturer udenfor den tilladte grænse under fragten. Skulle dette være tilfældet må medicinen 

kasseres. Dette er omkostningstungt for både NN og DHL og det kan potentielt påvirke DHL´s fremtidige 

samarbejde med NN. 

 

                                                           
2 Pakkes og oplagres 
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Problemstilling og problemformulering 

Der kan ske kvalitetsafvigelser af to forskellige grunde. Der kan ske manuelle fejl, hvor produkterne bliver 

pakket forkert, evt. med et forkert måleudstyr således, at man ikke med sikkerhed kan vide, om 

produkterne har været opbevaret korrekt, når de ankommer til endelig destination - produkterne må 

derfor kasseres. Eftersom det er DHL, der står for denne del af processen, vil en sådan situation, både 

udfordre og svække tillidsforholdet mellem DHL og NN. En anden grund til, at der kan forekomme afvigelser 

under fragten er, hvis produkternes omgivelser ændres undervejs på fragten, herunder forandringer i klima 

og temperatur. Selvom DHL i sidste ende er uden ansvar, kan sådan en afvigelse også resultere i store 

scrappinger. Den nuværende løsning fungerer på den måde, at måleudstyrerne (termometrene) ejes af NN 

og leveres til DHL, som pakker målerne sammen med produkterne. Det er en tung udgift, da de bruger 

mere end 150.000 enheder3 til en pris mellem 150-300 kr./stk.4 Jeg mener ikke, at denne løsning er 

optimal, da der er store spildomkostninger forbundet her til. Jeg vil undersøge muligheden for, om det kan 

gøres mindre omkostningstungt med dét formål, at mindske de store spildomkostninger. I dag bruger NN 

og DHL to typer af målere til deres fragt og de nuværende målere indeholder ikke de nødvendige features, 

som ville kunne eliminere de store scrapping-omkostninger. Derfor skal et alternativ undersøges. 

Scrapping-omkostningerne er bla. forbundet ved, at halve eller hele sendinger må scrappes, når de 

ankommer til endelige destination. Grunden til dette er, at måleudstyret først kan aflæses ved ankomst, 

selvom den kritiske temperaturafvigelse muligvis er sket i starten af transporten - således er både lasten og 

transporten spildt. En anden grund til spildomkostninger er, at der er stor risiko for spild af måleudstyr, idét 

der er en begrænset holdbarhed på den ene af de to målertyper som bruges i dag, nemlig type 2.  

Desværre er NN nødsaget til, at have et større lager af målere end hvad de har brug for, så de ikke risikerer, 

at løbe tør og dermed ikke kunne afsende produkter.  

Ydermere har NN bundet sig til en større kapitalbinding hos den nuværende leverandør af målerne.  

Jeg ved allerede på forhånd, at der findes én ny mulig leverandør ved navn Controlant. Controlant kan 

levere en løsning med målere, der opfylder alle de krav til features, som jeg mener der vil kunne minimere 

spildomkostninger for NN. Denne alternativ løsning er beregnet og konkluderet på i min tidligere 

udarbejdet ACL-opgave.  

Min tidligere analyse var dog begrænset til kun, at se på én alternativ måletype, hvilket ikke i sig selv 

danner et stærkt beslutningsgrundlag for et eventuelt skift i måletype. Min analyse i denne opgave vil 

arbejde med flere alternativer således, at der skabes en valgmulighed for DHL og NN, en valgmulighed som 

                                                           
3 Info fra DHL´s interne system 
4 Prisen afhænger af om det er måler type 1 eller 2. Jf. Bilag 1 



10 
 

der vil give mulighed for ikke kun, at tage en beslutning på baggrund af den økonomisk udregning, men 

også ud fra andre emner såsom leverandørkendskab, miljø og risiko. Altså et beslutningsgrundlag der 

fokuserer på det bedste virksomhedsmatch til DHL/Novo. 

Med denne opgave vil jeg altså undersøge om der findes andre mulige løsningerne, som eventuelt kan 

være bedre og eller billigere for DHL/NN, at vælge. Jeg vil igennem opgaveprocessen forsøge, at fremskaffe 

mere information om eventuelle alternative løsninger. Det gør jeg med henblik på, at besvare min 

undersøgelse, som har til formål, at styrke samarbejdet mellem DHL og NN. Samtidig er DHL´s økonomiske 

afkast drevet og afhængig af gode operationelle resultater, der ligger altså en stor opgave i for DHL hele 

tiden, at være på forkant og drive operationelle tiltag, som kan fremme både økonomisk afkast til DHL, men 

som i sidste ende også vil kunne afspejle sig i, en tilfreds og imponeret kunde, der fortsat ønsker et 

samarbejde med DHL, som foretrukne samarbejdspartner. 

Det er direktøren for DHL Greve Sitet om har ansvaret for, at servicere, vedligeholde og udvide forretningen 

og jeg vurderer derfor, at det netop er direktøren for DHL Greve Sitet, der er casens problemejer. 

Ovenstående problemstilling leder mig frem til følgende problemformulering: 

 

For at styrke forholdet mellem DHL og deres pt. eneste kunde Novo Nordisk, vil jeg undersøge dels om 

hvorvidt DHL med den rigtige strategiplan, kunne overtage ejerskabet af løsningen med måleudstyr til 

fordel for både DHL og Novo Nordisk, og dels også undersøge om, hvorvidt DHL med det rigtige 

Performance Management system har mulighed for, at skabe incitament blandt medarbejderne til, at yde 

den ekstra indsats der igen kan være med til, at styrke forhold mellem DHL og Novo Nordisk yderligere. 

 

Undersøgelsesspørgsmål 

Opgaven søger dermed svar på følgende beskrivende, analyserende samt vurderende/perspektiverende 

undersøgelsesspørgsmål: 

 

1. Hvilke alternative målertyper findes på markedet og hvem er førende på markedet i forhold til pris 

og features? 

2. Hvilke besparelser, i forhold til spildomkostninger, vil der være for NN, hvis de vælger, at benytte 

sig af de mulige alternativer? 

3. Hvad vil den optimale pris for de mulige alternativer være for, at DHL kan få økonomisk succes ved, 

at blive Novo Nordisk fortrukne leverandør af måleudstyr? 

4. Hvilken vækststrategi bør DHL satse på? 

5. Hvilke fordele vil det give DHL, at NN benytter sig af det nye setup, hvor DHL bliver deres 

foretrukne leverandør af måleenheder? 
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6. For at kunne styrke de operationelle resultater i operationen hos DHL, er der så behov for et 

ændret fokus fra ledelsens side af?  

7. Kan motivationsteorien hjælpen ledelsen på vej?  

8. Vil en implementering af et Performance-målesystem kunne backe motivationsteorien op og 

hvordan skal et sådan designes? - Hvordan vil et sådant målesystem hjælpe til med, at styrke 

forholdet mellem DHL og NN? 

 

Formålet med min problemformulering er, at styrke DHL´s samarbejde med deres kunde NN. Dette ved at 

udarbejde en billigere og bedre løsning ift. den nuværende måleudstyrs-løsning og gøre en ny målertype til 

NN´s foretrukne. Det område vælger jeg at undersøge, da der er forbundet høje spildomkostninger for NN 

ved den nuværende løsning. Spildomkostningerne kan i sidste ende gå ud over DHL, hvis NN selv finder 

billigere alternativer end hvad DHL som outsource-tager kan tilbyde. 

I min tidligere analyse, fra tidligere opgave, berører jeg udelukkende en cost-betragtning på én alternativ 

målertype samt en simpel markedsstrategi, i denne opgave vil jeg arbejde med flere alternative målertyper 

og også tillægge min idé om, at teorien indenfor Performance Management også vil kunne bidrage til 

samme formål – at styrke forholdet mellem DHL og NN. At man via teorimodeller inden for faget kan være 

med til, at skabe ekstra engagement/incitamenter blandt medarbejdere hos DHL, som vil kunne afkaste sig 

mærkbar positive resultater på performancedelen i dagligdagen og derigennem skabe muligheder for, at 

arbejde mere proaktivt og resultatdrevet. En sådan operation vil kunne danne grundlag for den fremtidige 

succesoplevelse imellem DHL og Novo. Derfor vælger jeg også, at inkludere en analyse indenfor emnet 

Performance Management i denne opgave. 

For at kunne svare på problemformuleringen, har jeg nedenfor beskrevet en kort fremgangsmåde for, 

hvordan jeg igennem undersøgelsesspørgsmålene vil finde en tilhørende konklusion. For nærmere 

uddybning henviser jeg til metodeafsnittet for hvert undersøgelsesspørgsmål. 

Ud fra en cost-betragtning vil jeg se på de to nuværende målere og de alternative målere som jeg kan finde, 

hér vil jeg identificere de omkostningsmæssige forskelle og konkludere på, om der findes en besparelse ved 

disse alternative målertyper. Dette beregnes både som DKK og i tid, hvorfor jeg vil bruge teorien TDABC. 

Derefter vil jeg udregne den optimale pris for de alternative målertyper med dét formål, at DHL skal kunne 

sælge løsningen med økonomisk fordel til NN. Herefter vil jeg arbejder videre med en kommende 

vækststrategi for DHL. 

På baggrund af en PESTEL analyse samt diverse interviews og spørgeskemaer afholdt med potentielle nye 

kunder for DHL, vil jeg ud fra et strategisk perspektiv, foretage en SWOT-analyse med en benefit-

betragtning. Det gør jeg for, at tydeliggøre eventuelle fordele, der vil findes ved, at vælge en ny løsning 

således, at DHL udvider ved, at varetage en større opgave for NN og om muligt til andre nye kunder. 
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Slutteligt vil jeg inkludere faget Performance Management i min opgave. Jeg vil se på, om hvor vidt DHL ved 

brug af et Performance Målingssystem, vil kunne styrke forhold mellem DHL og NN – om der med det 

rigtige systemdesign kan skabes incitamenter til ekstra motivation i operationen hos DHL og om der 

derigennem kan skabe bedre resultater eller nye muligheder.  

Jeg ved allerede nu, at metoden omkring Cost-betragtningen kræver, at jeg indsamler data fra DHL´s 

interne systemer, hvorfra jeg skal indhente alle de omkostninger der er forbundet med den nuværende 

løsning. Derudover vil det kræve, at jeg sætter mig ind i de nuværende processer – Jeg skal vide om der 

siden sidste opgaveskrivning, er sket ændringer i de operationelle processer på lageret som relatere sig til 

måleudstyret. Dette vil kræve, at jeg er fysisk tilstede på lageret og kan observere processen live, tage tid 

på de forskellige trin i pakkeprocessen. Ydermere vil eventuelle ændringer i de operationelle processer 

kræve, at jeg genberegner alternativet fra min tidligere analyse fra tidligere opgave. Dette er påkrævet 

eftersom resultatberegningen på dette alternativ, er baseret på netop de operationelle processer, der 

finder sted i DHL. 

Når jeg har indsamlet ovenstående, vil jeg forsøge, at give et estimat af de omkostninger og den arbejdstid, 

der er forbundet med de forskellige mulige alternativer. 

 

Begrebsafgrænsning 

Jeg afgrænser mig fra resten af DHL-koncernen og ser udelukkende på DHL sitet i Greve og afgrænser mig 

endvidere fra, at se på muligheden for, at nedbringe omkostninger i andre dele af værdikæden. 

I min tidligere opgave i ACL-faget havde jeg begrænset ressourcer i opgaven og valgte derfor udelukkende, 

at se på én alternativ leverandør af måleenheder, men opgaven hér giver mig mulighed for, at lave en 

dybere analyse på området og behandle flere alternative løsninger, dette vil understøtte min konklusion på 

min anbefaling af bedste alternative løsning sidst i min opgave. 

Jeg afgrænser mig fra NN da opgaven er skrevet om DHL med dét udgangspunkt, at alle tiltag skal være til 

deres fordel. 

 

Begrebsafklaring 

Jeg har taget udgangspunkt i de væsentlige begreber der findes i mine undersøgelsesspørgsmål. 

Målerenhed ”Temp Tracer”5: Der findes som nævnt tidligere forskellige typer Temp Tracere/målere i min 

opgave. Målertype 1 og 2 bliver brugt i dag, målertype 3 er måleren som der er beregnet på i tidligere 

                                                           
5 Er et gennemgående begreb, jeg bruger igennem hele opgaven 
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opgave skrevet i ACL faget og ejes af leverandøren Controlant. Jeg referer til forsiden, hvis man ønsker dem 

visualiseret. Fælles for alle målertyper er, at der er lavet af plastik og måler temperatur og fugtighed. 

Billigere løsning6 skal forstås som en anden målertype der lever op til de kvalitetskrav som 

medicinalvarerne kræver men som er billigere. 

Besparelse7: med besparelse mener jeg prisforskellen mellem den nuværende løsning og en ny løsning ejet 

af DHL. Dette skal udregnes i kr. med det formål, at finde den optimale salgspris på de alternative 

målertyper. Den optimale salgspris vil dels generere en besparelse for NN og dels generere en fordel for 

DHL. 

Fordele8: med fordele mener jeg økonomisk såvel som strategiske fordele både på kort- og lang sigt. 

 

Analysestrategi 

For at kunne besvare mine undersøgelsesspørgsmål, så jeg til slut kan besvare min problemformulering, vil 

det være undersøgelsesdesignet, der er styrende i forhold til den måde jeg vælger, at indsamle data på. I 

denne opgave, såvel som en min tidligere opgave fra ACL-faget, bevæger jeg mig bla. omkring det 

positivistiske syn, der er baseret på tal såvel som i den økonomiske verden. Mine designs er fortsat forsøgt, 

at være overbærende objektive, men jeg er klar over, at der er en gennemgående subjektivitet i opgaven. 

Jeg har igen forsøgt, at skabe objektiviteten ved bla., at udforme et dataark, som består af processer, der er 

målt på tid, samt gennemsnit og estimerede omkostninger. Dette kommer jeg nærmere ind på senere i 

opgaven. 

 

Jeg har valgt, at skrive ét metodeafsnit til hvert af mine undersøgelsesspørgsmål for, at skabe en naturlig 

struktur i opgaven. Undersøgelsesdesignet og dataindsamlingen er beskrevet under hvert afsnit, da 

metoderne er forskellige. Her efter kommer der igen ét analyseafsnit til hvert at de 8 respektive 

undersøgelsesspørgsmål. Opgaven er delt op i 5 teoretiske dele, som jeg har visualiseret nedenfor og vil 

beskrive i næste afsnit.

 

                                                           
6 Refererer til hovedformålet med opgaven 
7 Begrebet bruges i undersøgelsesspørgsmål 1 
8 Begrebet fordele bruges i min problemformulering 

MARKEDSANALYSE

Udbudsanalyse

COST BETRAGTNING 
Budget analyse af de 
forskellige alternative 
løsninger (via TDABC 

model)

STRATEGISK LEDELSE

Fremtidig strategi (via. 
PESTEL analyse 
Interviews samt 
spørgeskemaer)

BENEFIT BETRAGTNING 
Analyse på den valgte 

alternative løsning (via. 
SWOT model)

PERFORMANCE 
MANAGEMENT

Benefit analyse af 
optimalt systemdesign
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Teori og metode 

Dette afsnit er en kort præsentation af de 8 metodiske afsnit der hører til hvert undersøgelsesspørgsmål. I 

denne opgave er der væsentlige elementer der forsøger, at lede mig frem til en konklusion, om hvorledes 

forholdet mellem DHL og NN kan styrkes med udgangspunkt i en rentabel økonomisk vinkel – der med den 

rette strategi kan udvide DHL´s kundeportefølje på lang sigt og som kan danne grundlag for en bedre 

performance fra operationen. Med følgende afsnit, ønsker jeg, at danne overblik over disse elementer og 

samtidig gøre rede for min metodiske og kvalitetsmæssige overvejelser i forbindelse med analyserne. Den 

største datakilde der ligger til grund for min problemformulering, er observationer af processer som jeg har 

foretaget. 

 

 

Metode 
 

Metode – Analyse 1: 
Hvilke alternative målertyper findes på markedet og hvem er førende på markedet i forhold til pris og 

features? 

 

Udbudsundersøgelse – Reseach via internet 

For at danne mig et overblik over hvilke andre produkter der findes på området, vil jeg foretage en 

markedsundersøgelse, som fokuserer på udbud. 

Min primære datakilde vil være søgning på internettet – Jeg vil foretage en søgning på alternative 

målertyper. 

Ydermere så vil jeg til besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 5 udarbejde et spørgeskema som skal hjælpe 

mig med, at afdække hvilken vækststrategi DHL bør satse på i fremtiden for, at skabe fundament for succes. 

Dette spørgeskema spørger direkte ind til hvilke måleapparater mine adspurgte virksomheder benytter sig 

af i dag, og kan derfor også give anledning til, at dette også oplyses, hvorfor besvarelser af mit spørgeskema 

senere i opgaven, muligt også vil kunne bidrage til min undersøgelse om alternative måletyper. Uddybning 

og forklaring om min opbygning af spørgeskema findes under metode afsnit – analyse 5. 
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Metode – Analyse 2:  

Hvilke besvarelser, i forhold til spildomkostninger, vil der være for NN, hvis de vælger at benytte sig af de 

mulige alternativer? 

 

Beregning af cost-besparelser på spildomkostninger 

Dette metodeafsnit er kort, da jeg har benyttet simple beregninger til besvarelse af mit 

undersøgelsesspørgsmål 2. 

Mine beregninger her tager udgangspunkt i stykpris og antal for målertype 1 og 2, som er den nuværende 

løsning. Denne udregning sammenligner jeg med stykpris og antal for de valgte alternative målertyper. 

Denne sammenligning er udgangspunktet for mine beregning i min TDABC-analyse i metode 3. Jf. Bilag 1.  

Mine data til denne metode kommer fra henholdsvis oplyste priser og antal fra DHL, fra telefoniske 

interview med alternative målertype leverandører TSS samt fra tilbudsmateriale9 fra alternative målertype 

leverandør Controlant. 

 

Metode – Analyse 3: 

Hvad vil den optimale pris for de mulige alternativer være for, at DHL kan få økonomisk succes ved, at blive 

Novo Nordisk fortrukne leverandør af måleudstyr? 

 

Prisfastsættelse ud fra TDABC-model 

TDABC-analysen er en af de bærende analyser for opgaven, derfor vælger jeg, at bruge dette metodeafsnit 

på, at beskrive teorien bag denne model. Udregningen via TDABC-modellen skal bruges til at kunne blive i 

stand til at kunne besvare undersøgelsesspørgsmål 3.  

Jeg har valgt, at lave en klar beskrivelse af ABC, hvor TDABC udspringer fra, da det passer til 

opgavestrukturen, og forklarer hvorfor jeg netop vælger denne teori. 

 

Jeg indleder analysen med en introduktion og specificering af en måleenhed og dennes virke på DHL-sitet i 

Greve. For at finde frem til en besparelse, følger en forklaring af de 3 årsager til spildomkostninger, som er 

knyttet til de måleenhedstyper som DHL/NN bruger i dag. Når jeg har fået præciseret de udfordringer, der 

                                                           
9 Bilag nr. 10 
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følger med de eksisterende målertyper, vil jeg ud fra output af min markedsundersøgelse, introducere de 

alternative målertyper som DHL kan blive udbyder af. 

For at et valg af en alternativ løsning vil være rentabel, er det vigtigt, at DHL vil få dækket alle omkostninger 

knyttet til indkøbet af en evt. ny målertype – samt at DHL også vil få dækket den Markup som det gamle 

setup ville have generet. 

Jeg vil benytte en TDABC-analyse til, at konkludere Cost-betragtningen i et nyt setup. Denne analyse skal 

sikre, at DHL får prisfastsat måleudstyret korrekt. 

Til dette skal det siges, at DHL og NN i dag opererer ud fra en Cost-Plus kontrakt, hvilket vil sige, at NN 

dækker alle omkostningerne knyttet til outsourcingen af deres lager. DHL´s indtægt bliver genereret af en 

Overhead procent og Markup procent. En evt. ny ordning med videresalg af alternativt udstyr til NN, vil ikke 

skulle køre efter samme setup. Dette ønske kommer direkte fra DHL´s Site Manager og hænger fint i tråd 

med den skrevne kontrakt med NN i dag. Setuppet vil være, at DHL vil fungere som mellemled. DHL køber 

måleenhederne fra den valgte leverandør og sælger dem videre til NN med en Markup – denne Markup 

som vil være den økonomiske fordel for DHL og skal dække alle omkostninger DHL måtte have, ved brug af 

den valgte målertype. Samtidig skal Markuppen generere den indtjening som DHL ønsker ud af dette nye 

setup. 

For at være sikker på, at DHL vil have dækket alle omkostninger der er forbundet med den nye målertype, 

skal jeg kende alle aktiviteterne der er forbundet med brugen af netop denne. Disse skal holdes op imod de 

tilsvarende aktiviteter/omkostninger, der er tilknyttet de målertyper der bruges i dag. Dette er en af 

grundene til, at jeg vælger, at benytte TDABC-analysen. Jeg vil fokusere mine beregning af 

prisfastsættelsen, på aktiviteterne/tidsforbruget. Og det vil jeg gøre fordi det i sidste ende vil være tiden 

(samt en evt. billigere indkøbspris), der vil være det altafgørende for udfaldet af delsvaret til min 

problemformulering. Data i dette afsnit er en kombination af primært og sekundært data. Dels fra 

observationer og interne tal fra systemer og DHL-ansatte. Informationerne er indsamlet over en lang 

periode og over flere omgange og jeg har undervejs forsøgt, at få disse bekræftet for, at højne reliabiliteten 

i min opgave. Netop dette afsnit er grundlæggende for første del af min opgave. 

 

ABC / TDABC Analyse 

Activity Based Costing (ABC) er en regnskabsmæssig metode til fordeling af omkostninger på produkter, 

serviceydelser samt kunder og anvendes især ved budgettering og budgetkontrol. Ved brugen af denne 

metode bliver det muligt, at træffe kvalificerede beslutninger om prissætning, produkt- og kundeportefølje- 

samt procesoptimering og minimering af omkostninger. Der kan med fordel foretages en ABC-analyse, hvis 

der ønskes, at træffe en slutning omkring korrekt prisfastsættelse og strategiske beslutninger om produkt- 
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og kundeportefølje. En ABC sikrer bedre styring af den pulje af omkostninger, som ikke direkte kan 

henføres til relevante omkostningsobjekter. Principperne i Activity Based Costing er ganske enkle og 

intuitivt appellerende, idet der tages udgangspunkt i, at hovedparten af de aktiviteter der gennemføres i 

virksomheden, har til formål, at sikre produktion og salg af produkter og derfor bør opfattes som produkt- 

eller kundeomkostninger. Omkostningerne til aktiviteterne vil derfor normalt blive henført til produkter, 

kunder eller andre omkostningsobjekter i forhold til deres træk på aktiviteterne. ABC blev introduceret som 

økonomistyringsmetode af flere forskere fra  

Harward Business School i perioden 1987 til 1991 og frem.10 Det gjorde de efter flere årtiers diskussion om 

hvorledes virksomheder kan klassificere og estimere fremstillingsomkostninger, foretage fuld 

omkostningsfordeling og fordele samtlige omkostninger til produkt-enhedsniveau, i modsætningen til 

dækningsbidragsregnskab som kun fordeler fuldkommen variable og målelige omkostninger til 

produktenhedsniveau. 

 

Kritik af ABC 

Den praktiske anvendelse af ABC har voldt betragtelige vanskeligheder. Mange virksomheder har helt 

opgivet brugen af ABC og blandt praktikere er der tilbagevendende diskussioner af, hvorvidt værdien af den 

aktivitetsbaserede omkostningsinformation står til mål med de store ressourcer, det ofte indebærer at 

indføre og vedligeholde ABC systemer. Det har blandt andet vist sig at det kan være ganske smertefuldt at 

skulle implementere ABC i praksis. Der er organisatorisk modstand mod indførelsen, og ABC-modellen er på 

trods af et stort ressourceforbrug både i design- og anvendelsesfasen ikke nær så brugbar som man havde 

forventet. 

For at imødekomme de praktiske implementeringsproblemer har én af hovedpersonerne i udviklingen af 

ABC, Robert S. Kaplan, sammen med Steven R. Anderson (Kaplan & Anderson 2003, 2004) udviklet et bud 

på en ny ABC-model: Time Driven Activity Based Costing (TDABC). Flere af elementerne i en TDABC model 

kan findes i den oprindelige ABC model men TDABC modellen baserer sig også på flere nye elementer: klar 

skelnen mellem praktisk og faktisk kapacitet og brugen af såkaldte Time Equations samt simpelt 

modeldesign og eksplicit estimering af aktiviteternes varighed. 

 

Forskel på ABC og TDABC 

TDABC er en mere enkel model – Antallet af aktiviteter i modellen er reduceret. De aktiviteter der benytter 

samme ressourcer bliver samlet i én ressourcegruppe. Ej nær så tidskrævende. Den oprindelige ABC opnår 

                                                           
10 Disse er primært professorerne Cooper & Kaplan 
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sin fordelingspræcision ved at opstille så mange aktiviteter som muligt og fastsættelsen af disse aktiviteter 

krævede indsamling af data fra interne interviews i virksomhedens berørte afdelinger. TDABC gør brug af 

Time-Standards til fastsættelsen af aktiviteternes drivere og bliver løbende opdateret. Præcisionsniveauet 

er selvfølgelig dalet lidt ved brug af færre aktiviteter og aktivitetsdrivere og en TDABC tager ikke højde for 

de aktiviteter der ikke kan identificeres eller vurderes ud fra tidsstandarder. 

 

Argumentation for TDABC 

TDABC-modellen arbejder med direkte estimater af, hvor mange kapacitetsenheder en aktivitetsudøvelse 

kræver, hvilket i det typiske tilfælde, hvor kapaciteten måles i tid, vedrører varigheden af aktiviteten. I en 

traditionel ABC-model ville der på dette trin være tale om anvendelsen af en varigheds cost driver, således 

at der typisk skulle anvendes en detaljeret registrering af tid, hvor varigheden af hver enkelt 

sagsbehandling eller pakning af hver enkelt kundeordre skulle måles (transaktionsdrivere). Men i TDABC 

kan der arbejdes med standard-varigheder, hvilket egentlig bare betyder at man har en forventning om at 

hver aktivitet tager lige lang tid at udføre hver gang – Dette er tilfældet i DHL og derfor finder jeg TDABC- 

analysen mest brugbar for analysen her. 

Når man arbejder med en TDABC- model så er der flere valg man skal gøre sig. Man skal tage disse valg ud 

fra en overbevisning om at netop det valgte modeldesign giver det mest korrekte resultat i sidste ende. Når 

det kommer til at fastlægge modellens bredde i min opgave – dvs. bestemme hvilke dele af organisationen i 

DHL der skal medtages i modellen – så har jeg taget udgangspunkt i de omkostningssteder som mit 

omkostningsobjekt, måletyperne berører mest. Nærmere betegnet Finansafdelingen, BC (Lagerafdelingen) 

og Shippingafdelingen. Disse kalder jeg vores delmodeller. Der er helt klart andre steder i organisationen 

hvor mit omkostningsobjekt trækker ressourcer fra, men i så lille en tidsperiode at det ikke vil have nogen 

synlig effekt ikke at inkludere disse i mit modeldesign og beregning. 

I forhold til modellens regnskabsmæssige referencegrundlag vælger jeg at tage udgangspunkt i allerede 

realiserede omkostninger/tidtagninger – Dette gør jeg fordi jeg ikke har den fornødne erfaring indenfor 

branchen/produktet til at kunne fastlægge budgetterede omkostninger. Jeg har vurderet at de aktiviteter 

som mit omkostningsobjekt benytter sig af, ikke er udsat for evt. usædvanlige begivenheder eller 

sæsonudsving, idet der er et ligeligt flow af brug af måleenheder i den daglige operation i dag.11 Derfor 

mener jeg, at jeg kan benytte mig af TDABC´ens simple Standard varigheder og at vi ikke har behov for en 

ABC´s normale dybe analyse af forskelligartede aktiviteter per transaktion. 

                                                           
11 At påsætte en måleenhed til produkter er en hverdags opgave i operationen 



19 
 

Jeg arbejder med 2 niveauer også kaldet trin. Jeg beregner ressource cost-drivere (specificeret via en 

kapacitetsberegning ud fra den praktiske kapacitet12 og dernæst beregner jeg aktivitets cost-drivere ud fra 

de afholdte tidsregistreringer på lageret. 

Metode – Analyse 4:  

Hvilken vækststrategi bør DHL satse på? 

 

Interviews med potentielle nye kunder 

En strategisk analyse gennemføres med henblik på, at analysere de strategiske faktorer i og omkring DHL. 

Den strategiske analyse kan opdeles i en ekstern og intern analyse. Hvorimod den interne analyse igennem 

min SWOT-analyse i analyseafsnit 5, fokuserer på de interne forhold i DHL, så fokuserer den eksterne 

analyse på makromiljøet og de overordnede forhold i samfundet som er væsentlige for DHL. Til at analysere 

disse eksterne faktorer benyttes en PESTEL analyse. 

PESTEL beskriver fjernmiljøet i samfundet og en Porters Five Forces ville beskrive nærmiljøet i den 

specifikke branche, i dette tilfælde, Shippingbranchen. En Porters Five Forces model kan være med til at 

afdække, hvor attraktivt det er, at befinde sig i branchen eller at gå ind i branchen. Hvis virksomheden 

allerede er i branchen, kan modellen også være med til, at afklare, hvor stærk en position virksomheden 

har indtaget. 

Jeg har foretaget et fravalg af brugen af en Porter´s Five Forces analyse, idet mit fokus med min 

problemstilling er forholdet, altså samarbejdet mellem DHL og Novo Nordisk. Jeg vurderer ikke, at en 

eventuel udvidelse af DHL´s produkt og eller kundeportefølje, i form af videresalg af ny type måleenhed til 

andre store medicinalvirksomheder vil komme til, at have en direkte negativ effekt på DHL´s samarbejde 

med NN – hvis nogen effekt, så kun positivt. Vælger DHL, at udvide deres kundeportefølje ved, at stå for 

videresalg af ny målertype til andre store medicinalvirksomheder, vil det betyde, at DHL bliver en stærk 

spiller på markedet, dermed kan DHL muligvis opnå billigere indkøbspriser på målertypen hvilket også NN 

kan få økonomisk glæde af.  

Ydermere så har jeg igennem afholdte interviews med potentielle nye kunder for DHL vurderet, at der ER et 

marked for DHL, hvis de sætter sig på den nye vækststrategi ved videresalg af ny målertype. 

På baggrund af de tidligere analyser i min opgave samt udfaldet af min PESTEL analyse, vil jeg komme med 

min anbefaling til en fremtidig vækststrategi for DHL-sitet i Greve. Jeg har valgt Ansoff´s vækstmatrice, som 

                                                           
12 Praktisk kapacitet er 80 % af den faktiske kapacitet da pauser mv. ikke er inkluderet. Jf. Cooper & Kaplan 
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er en teori med 4 potentielle vækststrategier. Der tages stilling til, om man vælger, at blive på sit 

nuværende marked, eller om man vælger, at operere på et nyt marked. Begge muligheder har knyttet et 

valg af enten nuværende produkter eller et sats på nye produkter. Betegnelsen for hver af disse er 

beskrevet i teori-modellen nedenfor. Jeg vil på baggrund af tidligere analyser og delkonklusioner analysere 

mig frem til, hvilken strategi som DHL bør satse på. På baggrund af mit spørgeskema/interviews er min 

hensigt, at komme nærmere ind på om de respektive respondenter bruger samme features som mine 

mulige alternativer tilbyder.  

 

I min tidligere opgave og analyse i ACL-faget havde jeg kun inkluderet et interview/spørgeskema fra én 

anden virksomhed og branche. 

Jeg har i denne opgave udvidet indhentningen af information omkring markedsefterspørgsel således, at mit 

vurderingsgrundlag for en fremtidig vækststrategi for DHL, bliver dét stærkere. 

Jeg inkluderer i denne opgave besvarelse fra tidligere ACL-opgave fra Lidl men udvider med besvarelser fra 

henholdsvis Carlsberg, Coop, LEO Pharma og Leman. 

 

Til mit spørgeskema samplede jeg mine relevante respondenter ved en ikke-tilfældig udvælgelse. Meningen 

med dette var, at jeg specifikt ville rette henvendelse personligt til de ikke-tilfældige udvalgte 

respondenter, da mit spørgeskema kun var henvendt til en meget specifik gruppe (der har kendskab til 

procedurer indenfor fragt). Udover Supply Chain branchen havde jeg behov for konkrete svar fra bla. Food 

Supply Chain-branchen idet, at denne branche også fragter varer, der kræver afvigelses-overvågning som 

medicinalbranchen gør. Her skulle det også være respondenter der havde den specifikke viden indenfor 

Supply Chain. De skulle både vide noget om fragt, men også mere specifikt, hvilke målere de respektive 

brancher benytter sig af. 

 

Mit ønske var, at jeg igennem kontakter og netværk kunne indsamle brugbare svar. De 2 svar fra Lidl er 

inkluderet fra tidligere opgave i ACL-faget, disse blev sendt via link. Jf. bilag 2, til to bekendte til min 

tidligere opgavemakker Kimmie. Svaret fra Carlsberg jf. bilag 3, svaret fra Coop jf. bilag 4, svaret fra Leo 

Pharma jf. bilag 5 samt svaret fra Leman jf. bilag 6 er nye og kommer fra mine egne bekendtskaber hvorfor, 

at troværdigheden bag besvarelserne vurderes, at være høj. Det skal nævnes, at spørgeskemaet blev 

pilottestet af en person som ingen relevans havde til opgaven eller de to nævnte brancher.13  

I denne analyse har jeg udarbejdet et spørgeskema, der minder om det min tidligere opgave og analyse tog 

udgangspunkt i, navnet på skemaet er Temperatur-måler, så respondenten bliver allerede til at starte med, 

                                                           
13 Et familiemedlem 
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ledt ind på emnet i spørgeskemaet. Spørgsmålene er korte og består af følgende spørgsmål, hvor det første 

er et åbent spørgsmål der giver respondenten mulighed for, at identificere sig igennem jobtitel. Det har 

ikke været relevant, at vide alder og køn, selv om det var med i pilottesten. 

 

 

Mit spørgeskema 

 

1. Hvad er din jobfunktion? 

 

2. Kender du til processen vedrørende fragt af produkter i din virksomhed? 

Hvis nej, kan du afslutte spørgeskemaet. Tak for hjælpen. 

Hvis ja håber jeg at du vil fortsætte. 

 

3. Kræver nogle af jeres produkter en bestemt temperatur ved fragt?  

 

4. Hvordan sikrer I at jeres produkter holder den rette temperatur under fragt? 

 

5. Bruger I nogle former for overvågningsapparater under fragt? 

Hvis du må oplyse hvilke vil dette også være relevant for min opgave. 

 

6. Hvilke fordele vil det give jer, hvis I kunne følge temperatur/fugtigheds niveau på jeres produkter 

under fragt – at spore evt. temperatur/fugtighedsafvigelser undervejs på fragten? 

 

I min tidligere analyse fra ACL-faget fokuserer min strategianalyse sig udelukkende på de interne 

muligheder og trusler men for, at have et fyldestgørende grundlag for beslutningen omkring, hvilken 

vækststrategi DHL bør vælge for fremtiden, har jeg valgt også, at inkludere en PESTEL analyse i min opgave. 

Jeg ser ikke kun muligheder og trusler internt i DHL, men også i omverdenen - altså i det eksterne. Og jeg 

finder det vigtigt, at alle vinkler bliver afdækket i denne opgave, før der kan konkluderes optimalt på min 

problemformulering. 

Betegnelsen PESTEL er opstået ud fra forbogstaverne på de seks områder, som modellen skal give 

virksomheden indsigt i og overblik over. 

Formålet med analysen er således, at indgå som et element i en virksomheds strategivalg. Det betyder, at 

man kun skal inddrage de forhold, som på en eller anden måde kan få betydning for strategiens 
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udformning. Man bør som virksomhed i den forbindelse inddrage erfaringer fra den hidtidige strategi, og 

PESTEL analysen skal medtage de foreløbige overvejelser, man har gjort sig med hensyn til den kommende 

strategi. Virksomheden er jo ikke på bar bund, eftersom den har et nogenlunde klart billede af, hvor den er 

på vej hen. Det er altså i det lys, virksomheden skal udarbejde PESTEL-analysen. 

 

Min PESTEL analyse tager altså derfor udgangspunkt i de eksterne muligheder og trusler, som er knyttet til i 

denne opgave, DHL´s fremtidig succes. PESTEL analysen bruges til, at forstå den omverden DHL opererer i. 

Dette sker ved, at beskrive de politiske, økonomiske, socio-kulturelle, teknologiske, miljømæssige og 

lovgivningsmæssige faktorer i omverdenen. Resultatet af min PESTEL analyse er altså de Key Drivers af 

mulige ændringer, som DHL bør adressere i deres valg af strategi for, at opnå bedst mulig succes. 

Alternative scenarier om fremtiden kan derefter konstrueres ud fra, hvordan de hér Key Drivers udvikles.  

 

Metode – Analyse 5:  

Hvilke fordele vil det give DHL, at NN benytter sig af det nye setup, hvor DHL bliver deres foretrukne 

leverandør af måleenheder? 

 

SWOT  

I dette afsnit forsøger jeg, at skabe et klart billede af de fordele og ulemper der er for DHL, hvis de vælger 

en alternativ målerype og bliver udbyder af netop denne til NN. Grunden til at valget blev SWOT var, at det 

er et overskueligt redskab, der giver et godt overblik efter en tung gennemgang af analyserne 1-4. Samlet 

set kan min SWOT-analyse ses som en opridsning af de tidligere analyser.  

 

Metode – Analyse 6:  

For at kunne styrke de operationelle resultater i operationen hos DHL, er der så behov for et ændret fokus fra 

ledelsens side af?  

 

Interviews af medarbejdere samt spørgeskemaer 

For at få defineret om der er et fysisk behov, for et ændret fokus fra ledelsens side af, vil jeg benytte mig af 

spørgeskema samt interview metoden igen. For at få et klart billede af hvordan situationen ser ud hos DHL 
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vil jeg rette henvendelse til operationen i DHL, altså lagermedarbejderne som står for den daglige operation 

på gulvet – det er disse mennesker der står operationen nærmest og det er deres indsat der i sidste ende 

driver DHL´s resultater. 

Jeg vil med disse observationer og igennem et tilhørende interview med en af operationens nøgle 

medarbejdere se, om jeg kan få tydeliggjort eventuelle afvigelser imellem ledelsens fokusområder og 

operationens ønsker og trivsel. 

På grund af en tiltagende individualisme i samfundet har medarbejderne fået så forskellige værdier, at det 

efterhånden er svært, at lave nogle generelle undersøgelser af, hvad der motiverer forskellige grupper af 

medarbejdere. Det er derfor op til den enkelte leder og arbejdsplads, at finde de motivationsfaktorer, som 

lige netop passer til deres medarbejdere. 

 

Jeg har igennem mine forberedelser til opgaven hér gjort mig observationer der leder mig i retningen af, at 

motivationsniveauet iblandt operationen hos DHL er lavt. Denne antagelse vil jeg se om bliver backet op af 

besvarelserne fra både mine spørgeskemaer og mine interviews som jeg har foretaget med en af 

operationens nøglemedarbejdere hos DHL. 

 

Spørgeskemadel 

For at jeg kunne starte min analyse op i min opgave, har jeg derfor udarbejdet et spørgeskema som har haft 

til formål, at hjælpe mig til, at forstå motivationsniveauet i operationen hos DHL i dag. 

 

Til mit spørgeskema samplede jeg igen mine relevante respondenter ved en ikke-tilfældig udvælgelse. 

Meningen med dette var igen, at jeg specifikt ville rette henvendelse personligt til de ikke-tilfældige 

udvalgte respondenter, da mit spørgeskema kun var henvendt til en meget specifik gruppe (dem det hele 

drejer sig om – det operationelle team hos DHL, Lagermedarbejderne). Jeg havde behov for konkrete svar 

fra netop denne gruppe af afdelingen i det, at det netop er denne gruppe, der danner grundlag for de 

operationelle resultater på laget i DHL.   

Udvalgets størrelse af respondenter skulle ikke være stort, idet jeg antog, at der burde være en vis 

homogenitet14 i medarbejdernes motivationsniveau. Her antages det, at procedurer, opgaver samt 

medarbejderledelse er ens for alle medarbejderne. Det fik jeg bekræftet i mit spørgeskema, da jeg fik mere 

eller mindre samme svar fra respondenterne, der har svaret på spørgeskemaet uafhængigt af hinanden. Jf. 

bilag 7 ses det at 14 ud af mine 18 adspurgte respondenter har besvaret mit spørgeskema. 

                                                           
14 Ved homogenitet menes der ensartethed 



24 
 

Indsamlingen af svar i praksis foregik på den måde, at jeg udarbejdede et spørgeskema online på 

hjemmesiden Surveymonkey.com og derefter sendte jeg et elektronisk link ud til brug for besvarelser - det 

sendte jeg ud via email. Mit ønske var, at jeg igennem mine tidligere kollegaer i operationen hos DHL kunne 

indsamle brugbare svar. De svar jeg har fået, har jeg kunne aflæse på hjemmesiden efterfølgende Jf. bilag 2. 

Jeg havde gjort mine respondenter bekendt med, at besvarelsen var anonym og frivillig hvorfor, at 

troværdigheden bag besvarelserne vurderes, at være høj.  

Det skal nævnes, at spørgeskemaet også hér blev pilottestet af en person som ingen relevans havde til 

opgaven, heller ej til operationen.  

 

Interviewdel 

Min tilgang til interviewet var, at tage udgangspunkt i afdelingen ud fra en gennemsnitsbetragtning – idet 

at det er min overbevisning, at min respondent her besvarer mit spørgeskema, fra tidligere del i dette 

metodeafsnit, med et match til gennemsnitsmeningen i teamet. 

Min forventning til output af mit interview har været, at blive i stand til bedre, at kunne forstå baggrunden 

for situationen i det operationelle team hos DHL – at forstå hvad afdelingen evt. er gået fra og kommet til - 

set ud fra et motiveringsperspektiv. 

Interviewet som metode er meget udbredt indenfor kvalitativ forskning. Formålet med interviewet er, at 

opnå en viden om specifikke personers meninger, holdninger og oplevelser. Interviewet arbejder ikke med 

statistiske gennemsnit men forsøger, at skabe en detaljeret og dybdegående indsigt i en begrænset 

mængde personers beretninger om bestemte begivenheder og situationer. Der findes mange forskellige 

måder, at strukturere et interview på og derfor er det vigtigt, at vide hvad man vil undersøge samt hvordan 

man vil undersøge det, før man begynder. 

Selve interviewet består af en aktiv interaktion mellem to eller flere personer. Svarene kan derfor ikke 

betragtes som neutrale, da de er konstrueret i den sociale kontekst som interviewet udgør. Et godt 

interview kræver derfor, at intervieweren er velforberedt og kan skabe et tillidsforhold til informanten. 

Jeg har valgt, at udforme mit interview som et semistruktureret interview. Det semistrukturerede interview 

er et forholdsvis struktureret interview, hvor intervieweren benytter sig af en interviewguide. 

Intervieweren har en række spørgsmål som der ønskes besvaret under interviewet – disse kan variere og 

der er i et semistruktureret interview mulighed for, at stille uddybende spørgsmål. Metoden i et 

semistruktureret interview giver derigennem mulighed for, at styre interviewet. 
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Jeg vælger et semistruktureret interview fremfor det strukturerede interview, idet min hensigt og mit 

behov ikke er, at kunne stille samme spørgsmål til flere deltagere. Jeg har på forhånd antaget, at min 

informants besvarelse er nok til, at jeg kan danne mig et overblik over hvilke mangler indenfor motivation 

der i dag udspiller sig i det operationelle team hos DHL.  Denne antagelse har jeg gjort mig fordi, at min 

respondent, ud fra min betragtning, matcher gennemsnits medarbejderen i teamet overordnet set. Ud fra 

besvarelsen har jeg fået konkluderet det jeg ville ud fra mine undersøgelsesspørgsmål og grundet 

respondentens tætte knytning til dagligdagen i afdelingen, vurderes validiteten at være høj. 

For også at få et indblik i hvordan ledelsen i dag opfatter situationen i operationen hos DHL, har også valgt 

at foretage et interview med DHL´s Operations Manager. Min hensigt med dette interview var, at danne 

mig et indtryk af, om hvorvidt ledelsen sidder med samme opfattelse af situationen i dag som 

medarbejderne gør og for, at få ledelsens indsigt i medarbejdernes muligheder og udfordringer.    

Til dette interview valgte jeg igen et semistruktureret interview for derigennem at lægge op til en 

forholdsvis åben dialog – jeg genbrugte en del af de spørgsmål som jeg havde benyttet mig af i mit 

interview med lagermedarbejderen, dette for at have en sammenligningsgrundlag på flere aspekter. Dette 

kommer jeg nærmere ind på i min analyse af mine interviews i analyseafsnit 6. 

 

Metode – Analyse 7:  

Kan motivationsteorien hjælpe ledelsen på vej?  

 

Jeg vil i analyse 7 gøre brug af 2 metoder. Først vil jeg se på om teorien fra Herzbergs 2 faktor teori omkring 

hygiejne forholdende utilfredshed og tilfredshed, kan guide mig lidt på vej til, hvordan ledelsen bør tilrette 

fokus for, at blive i stand til, at højne motivationsniveauet i blandet det operationelle team hos DHL – Efter 

min analyse af Herzbergs 2 faktor teori vil jeg foretage en analyse på baggrund af Deci & Ryan´s SDT 

motivationsteori, og se om deres teori omkring indre & ydre motivation kan hjælpe med, at sætte det 

rigtige fokus for ledelsen hos DHL og derigennem få skabt incitamenter til motivation blandt 

medarbejderne hos DHL.   

At motivere er en proces, som skaber og fastholder en målrettet adfærd, der i sidste ende skal resultere i, 

at en person præsterer noget bestemt. 
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Ens motivation er påvirket af både indre og ydre faktorer. De indre faktorer er f.eks. evner og personlighed 

og de ydre faktorer kan være normer, jobkarakterer og belønning. 

For at forstå, hvordan en leder kan motivere sine medarbejdere, er det hensigtsmæssigt både at kende og 

forstå sine medarbejderes kompetencer, ønsker og opgaver - samt at få klarlagt nogle overordnede 

begreber og teorier indenfor emnet. 

 

Herzbergs 2 faktor teori – Tilfredshed & Utilfredshed 

Den amerikanske erhvervspsykolog Frederick Herzberg arbejder med en teori omkring 2-faktor teori, at 

tilfredshed og utilfredshed i arbejdslivet udspringer af forskellige forhold. Forhold der skaber utilfredshed, 

skaber ikke automatisk tilfredshed, hvis de forbedres. De fører maksimalt til en slags nul-stilling. Tillige siger 

han, at hvis de forhold der skaber tilfredshed ikke er i orden, så medfører det ikke nødvendigvis 

utilfredshed. 

De to faktorer findes altså på hver sin skala, som vist her: 
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Tydeligt er det altså, at de to faktor-typer ikke udelukker hinanden. Når hygiejnefaktorerne – som skaber 

ydre motivation er opfyldt, skaber dét, at tilføje flere faktorer, ikke yderligere motivation. Men, hvis man på 

den anden side ikke opfylder dem, kan de forårsage demotivation. Med motivationsfaktorerne forholder 

det sig anderledes: Selv om ledelsen ikke opfylder dem alle, kan de ansatte godt være motiverede. Begge 

lister indeholder faktorer, der fører til motivation på forskellige måder, da de opfylder forskellige behov. 

Hygiejnefaktorerne har et specifikt mål, og når de er opfyldt, motiverer de ikke yderligere, mens 

motivationsfaktorerne er langt mere åbne. De motiverer derfor over en længere periode. 

Ifølge Herzberg er hygiejnefaktorerne eksterne i forhold til medarbejderes specifikke opgaver. De fungerer 

kun som kortvarige motivatorer; f.eks. vil en konstant lønstigning blot motivere til, at vente på den næste 

lønforhøjelse og ikke andet. (Løn kan dog også være demotiverende, hvis den ansatte anser den for, at 

være for lav eller lav i forhold til kollegaernes). Motivationsfaktorerne der fungerer som indre motivatorer, 

er langtidsmotiverende og væsentlige i forhold til selve jobbet og jobbets udformning.  

En af de nok vigtigste ideer, som Herzberg opstillede på baggrund af sine undersøgelser af tilfredshed, er 

ideen om ”job enrichment”. Job enrichment går ud på, at man ser på den enkelte medarbejders 

arbejdsopgaver og tilføjer opgaver som engagerer og involverer medarbejderen. Denne idé lægger sig tæt 

op ad begrebet Koordination – Når man taler om koordination indenfor Performance Management, så 

menes der vigtigheden i, at sikre, at de rigtige personer laver de rigtige ting, på den rige måde og på det 

rigtige tidspunkt. Altså en definition af jobindhold, orientering (mål) og udnyttelse af viden. 

Figuren nedenfor illustrerer ovennævnte forhold og faktorer opstillet som et billede af den organisatoriske 

arkitektur. 
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Visuelt, den organisatoriske arkitektur: 

 

 

Når Herzberg taler om job enrichment begrebet, så er der 2 vigtige step for en leder at sikre: 

• Et job skal bruge medarbejderens fulde potentiale og give tilstrækkelige udfordringer 

• Enhver ansat, som viser et stigende potentiale, bør gives tilsvarende voksende ansvar 

Job enrichment er en kontinuerlig ledelsesopgave i det, at en opgave i takt med tilvænning og erfaring vil 

skabe mindre og mindre udfordring med arbejderen. Hvis et job ikke kan designes, så den ansattes fulde 

evner udnyttes, bør ledelsen overveje, at ansætte en med færre kompetencer eller automatisere 

processen. Hvis en persons evner ikke udnyttes fuldt ud, vil han eller hun opleve motivationsproblemer. 

På trods af den brede anerkendelse, har Herzbergs teori nogle kritikere. Nogle siger, at metoden ikke tager 

højde for, at når ting går godt, har vi en tendens til, at se på de ting, vi godt kan lide i vores job. Når det går 

dårligt, så har vi en tendens til, at skyde skylden på ydre faktorer. 
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Deci & Ryans motivations teori – Indre & Ydre motivation 

Der findes forskellige typer af motivation. De to amerikanske psykologer Edward Deci og Richard Ryan har 

arbejdet meget med teorien her om og deres fremlægning af emnet, giver en fin forståelse for de vigtige 

forhold som en leder bør forholde sig til ved brug af Performance Management. 

De taler om de to motivationstyper - indre og ydre motivation. Deres eksperimenter viste bla., at hvis man 

aflønner forsøgspersoner med få penge for at udføre en aktivitet, udviser de mindre interesse for 

aktiviteten, når belønningen hører op, end personer der bare bliver bedt om, at udføre aktiviteten uden 

betaling. 

Ifølge Deci og Ryan er indre motivation en særdeles kraftig form for motivation. Mennesket vil udføre 

opgaver blot for tilfredsstillelsen og nydelsen, som opgaven i sig selv giver. Penge, ros og anerkendelse har 

ikke betydning. De mener at den indre motivation er kendetegnet ved, at medarbejderen har en indre 

drivkraft og interesse for, at lære og derfor oplever en tilfredsstillelse ved, at fordybe sig i et emne. 

Derimod er den ydre motivation betinget af medarbejderens forventning om det, som medarbejderen 

efterfølgende vil få ud af, at udføre aktiviteten fx i form af ros, forfremmelse, ansvar osv. 

Nedenstående figur opstiller de to typer motivation i relation til hinanden. 

Psykologielementer taler altså til den indre motivation hvor imod de økonomiske elementer taler til den 

ydre motivation. 

 

 

Denne sondring mellem indre og ydre motivation har Deci og Ryan i de sidste fire årtier udviklet til en 

vidtrækkende teori om menneskets psykologiske natur – ”Self Determination Theory” (SDT). De hævder, at 

mennesker som bevidste, levende organismer har en spontan og medfødt trang til, at undersøge 

omverdenen og sætte sig i relation til den en trang der skal gives de bedste udfoldelsesmuligheder, hvis 

mennesker skal trives og blomstre op. 
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Deci og Ryan mener, at mennesker har tre grundlæggende behov, der er lige vigtige. Når mennesket får 

opfyldt disse psykologiske behov, vil sandsynligheden for indre motivation øges. Disse tre behov kan minde 

om Maslow’s behovspyramide men Deci og Ryan’s SDT motivationsteori opfatter de tre behov som 

ligeværdige – og ikke som en pyramide. SDT arbejder med den grundantagelse, at individets motivation 

falder, hvis det er styret eller kontrolleret udefra, mens motivationen stiger, når individet får lov til, at 

bestemme selv. Når et menneske selv kan bestemme, altså har indflydelse på egen tid og opgaveløsning, vil 

motivation for opgaven øges. Når et menneske selv har valgt opgave, tidspunkt for løsningen, metode for 

løsningen af opgaven øges sandsynligheden for indre motivation. 

Mennesket har et grundlæggende behov for at lære, at føle sig kompetent, at udvikle sig. Det betyder, at 

opgaven må tilpasses den enkelte, så der skabes mulighed for Succesoplevelser, når et menneske oplever, 

at kunne mestre en opgave øges sandsynligheden for indre motivation. Mennesker har et behov for, at 

høre til, at være en del af noget, at føle samhørighed. Når mennesket får sit behov for samhørighed 

tilgodeset, øges sandsynligheden for indre motivation.   

Crowding in/Crowding out 

Når man taler om indre og ydre motivation på en arbejdsplads så er det vigtigt at man er bekendt med 

crowding in og crowding out effekten. Denne taler Deci og Ryan også om. Crowding out kan forekomme 

hvis der er motivation til stede. Crowding in betyder, modsat crowding out, at interpersonelle 

begivenheder og strukturer (fx belønninger, kommunikation, tilbagemelding), der fører til følelsesmæssige 

kompetencer under handling, kan øge den egentlige motivation for den handling, fordi de tillader 

tilfredshed med det grundlæggende psykologiske behov for kompetence. Den direkte betydning af 

Crowding out betyder at motivation daler, hvis forventet konkret belønning gøres afhængig af løsning af 

opgaver, fordi de opfattes som kontrollerende. Det kan være elementer som deadlines, direktiver og 

konkurrence. 
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Metode – Analyse 8:  

Vil en implementering af et Performance-målesystem kunne backe motivationsteorien op og hvordan skal et 

sådan designes? - Hvordan vil et sådant målesystem hjælpe til med, at styrke forholdet mellem DHL og NN? 

 

Design af Performance Målesystem – Incitament System 

I Friis og Hansens artikel 15 laver de en god definering af begrebet Performance Management nemlig: 

 ”.. performance management kan forstås som processerne med at designe, implementere og anvende 

præstationsmålings-, evaluerings- og incitamentssystemer til brug for koordination og motivation i 

organisationer i bestræbelserne på at øge deres værdiskabelse.2 Definitionen omhandler således både et 

formål for performance management – at skabe værdi, der altså her er et spørgsmål om at skabe 

koordination og motivation – og nogle midler hertil nemlig præstationsmålings-, evaluerings- og 

incitamentssystemer” 

 

Før jeg kan besvare mit spørgsmål om hvorvidt et Performance målesystem vil kunne backe 

motivationsteorierne fra metode og analyse 7 op, og om hvordan et sådan system bør designes, er det 

nødvendigt, at kigge på noget teori omkring netop præstationsmåling – jeg vil via artikler fra faget 

Performance Management 16 og andet undervisningsmateriale prøve, at få skitseret hvad en 

præstationsmåling skal indeholde. Ud fra min analyse af motivationsteorierne vil jeg i min efterfølgende 

analyse 8, analysere mig frem til hvordan et præstationsmålesystem bør skrues sammen – hvordan et 

præstationsmålesystem bør sammensættes så det berører og afhjælper alle de problemstillinger som 

holder motivationsniveauet nede blandt medarbejderne hos DHL i dag.  

Sidst i afsnittet vil jeg konkludere på hvordan målesystemet vil hjælpe til med at forbedre 

forhold/samarbejdet mellem DHL og NN. 

 

 

 
 

                                                           
15 Performance management  i et tværdisciplinært perspektiv, Af Ivar Friis & Allan Hansen - Økonomistyring & 

Informatik – 29. årgang 2013/2014 nr. 2 

 
16 Artikler er refereret i Litteraturliste 
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Analyse 
 

Analyse 1: Optimale alternative løsning 

Hvilke alternative målertyper findes på markedet og hvem er førende på markedet i forhold til pris og 

features? 

 
Til min overraskelse gav min markedsundersøgelse af udbud mig ikke lige så mange valg som forventet. 

Udbuddet af alternative måletyper som tilbyder lige præcis den manglende feature som jeg mener ville 

kunne afhjælpe DHL/NN ved at reducere scrappingomkostninger, er altså desværre ikke særlig stort. 

Jeg har været i kontakt med TSS som i dag er udbyder af den ene af de eksisterende målertyper som 

DHL/NN benytter sig af. Via et telefonisk interview med TSS´s salgschef fandt jeg ud af, at TSS også er 

udbyder af en ”live” måletype. Altså en målertype som indeholder samme features som målertypen fra 

Controlant som jeg analyserede på i min tidligere ACL-opgave. Nemlig den feature som vil kunne hjælpe 

DHL/NN med at overvåge temperatur samt fugtighedsafgivelser undervejs på fragten. 

TSS sælger altså både typen der først kan aflæses ved endelig slutdestination samt typen der kan live-

opdatere undervejs på fragten. 

Besvarelserne på mit spørgeskema fra henholdsvis Lidl, Carlsberg, Coop, Leo Pharma og Leman supplerede 

ikke med yderligere alternative typer. 

 

Jeg har foretaget en analyse på de forskellige typer alternative målertyper som findes. 

Jeg vælger, at arbejde videre med 2 målertyper til den i dag eksisterende løsning hos DHL/NN. 

 

1. Type 3 som udbydes af Controlant 

2. Type 4 som er en ny målertype som udbydes af TSS (som også er leverandør til type 1 som bruges i 

operationen hos DHL/NN i dag) 

 

Min begrundelse for valget af disse to typer er, at de begge lever op til manglende features som de i dag 

benyttede målertyper ikke gør.  

 

Alternativ målertype 3 fra Leverandøren Controlant 

Controlant er af islandsk oprindelse og har mere end 10 på bagen som virksomhed. Måleudstyr er deres 

eneste produktportefølje og de vurderes derfor, at være dygtige indenfor emnet. Det operationelle kontor 

er lokaliseret både i Island og i San Fransisco. Virksomheden tæller i dag 51 medarbejdere som i dag 
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servicerer over 200 forskellige kunder. Det er specifikt måleudstyr som fokuserer på behovet indenfor 

medicinalbranchen og indenfor mad og drikke branchen, som Controlant beskæftiger sig med. Udover 

målertypeprodukter så tilbyder de også monitoreringsservice i form af en slags Control-Tower funktion. Det 

er altså også muligt, at købe sig til servicen i, at overvåge afvigelser live.  

Det mest væsentlige forhold der taler for, at DHL skal vælge leverandøren Controlant som foretrukne 

leveringspartner af målertype, er forholdet tung viden indenfor branchefeltet, dét at Controlant 

udelukkende beskæftiger sig med brancher som medicinalvirksomheder samt mad og drikkevirksomheder 

gør, at lige netop Controlant har meget erfaring med de krav der stilles til opbevaring og fragtforhold. Hvad 

der taler imod valg af Controlant som foretrukne leverandør er deres størrelse og antal aktive leveår. 

Controlant har godt nok opereret i over 10 år men deres kundebase er forholdsvis lille 17 i forhold til deres 

aktive leveår. Kan der være en risiko forbundet her til er noget som DHL bør overveje. 

 

Alternativ målertype 4 fra leverandøren TSS 

TSS derimod er førende på markedet for måleudstyr til medicinalbranchen. De er af svensk oprindelse og 

har eksisteret i over 20 år og har i dag over 20.000 eksisterende kunder i deres kundebase, hvilket tyder på 

en stærk spiller indenfor feltet. TSS opererer i over 100 forskellige lande og har kontor i både Sverige, 

Amerika samt United Arab Emirates. Som nævnt tidligere i min analyse, så benytter DHL/NN sig allerede af 

denne leverandør. TSS er leverandør af både type 1 og type 2, som er de målertyper der bliver brugt i 

operationen hos DLH/NN i dag. Netop dette forhold kan blive afgørende i valget af alternativ målertype og 

leverandør. TSS er allerede godkendt som leverandør hos NN og NN har stor erfaring med samarbejdet 

med TSS. Dét forhold der muligvis kan resultere i et fravalg af TSS som leverandør af alternativ målertype, 

kunne måske være dét faktum, at TSS har pålagt NN stor kapitalbinding i deres nuværende samarbejde. Der 

er ydermere ikke arbejdet fra TSS´s side med opfølgning. Opfølgning på om hvorvidt deres udbudte 

målertyper fortsat lever op til de ønskede krav fra deres kunde NN. Jeg har undervejs i min analyseskrivning 

været i kontakt med Projektlederen fra NN og hun var ikke bekendt med, at TSS også udbyder en type 

måler som kan fungere live i stedet for på bagkant. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Aflæst fra www.controlant.com 
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Analyse 2: Besvarelse for NN ved brug af optimal måler type 

Hvilke besvarelser, i forhold til spildomkostninger, vil der være for NN, hvis de vælger den mest egnede og 

bedst i pris alternative måler type? 

 

Introduktion af den i dag aktuelle måleenhed 

GXP, GMP, GDP – Alle, er godkendelser/certifikater som medicinalvirksomheder er underlagt, herunder 

også NN. Som distributionskanal for NN betyder ovennævnte også, at DHL er underlagt disse specifikke 

godkendelser. Det drejer sig i bund og grund om kvalitetssikring – sikring om at alle procedurer overholder 

de standarder og krav der er til hvor, hvordan og hvor længe medicinalprodukter er blevet fremstillet og 

opbevaret. Hver type medicin har forskellige krav til hvilke temperatur- og fugtighedsafvigelser produktet 

må have været udsat for før ankomst og brug. Til dette formål bruger man en måleenhed (Temp Tracer). En 

Temp Tracer, også kaldet en TTer, er et lille måleapparat på ca. 5 x 10 cm som aktiveres og påklistres de 

paller med medicinalprodukter som bliver sendt ud af, i dette tilfælde, DHL´s lager.  

 

Aktiviteterne der er knyttet til de måleenhedstyper man bruger i dag, er mange og tidskrævende for 

personalet i DHL. Måleapparaterne kører på litium batteri og de to typer man bruger i dag er ikke 

genanvendelige. Alt efter hvilken landedestination der skal modtage medicinalprodukterne kan der være 

forskellige krav til typen af TTer. Nogle lande ligger ikke inde med det udstyr der skal til for f.eks. at aflæse 

data fra den ene af de to brugte TTere. Dvs. at nogle lande ikke vil kunne aflæse eventuelle afvigelser der 

har fundet sted omkring produkterne imens de har været undervejs. Af samme grund bruger DHL/NN 

derfor i dag to forskellige typer TTere. En billig og en dyr. Den billige, Type 1, kræver at modtagende 

landedestination har det fornødne IT-udstyr til at aflæse den. 

Den dyre, type 2, kræver ikke et specifikt IT-udstyr for at blive aflæst. Den aflæses via USBopkobling til en 

PC. Som nævnt i mit caseoplæg (problemstilling) så kan de to typer TTere som DHL/NN bruger i dag ikke 

aflæses før endelig landedestination. 

 

Spildomkostninger i dag 

Der forekommer i dag ved brug af de to eksisterende TTere tre typer af spildomkostninger: 

1. – Kapitalbinding 

Fra ledelsen i DHL i dag er jeg blevet oplyst om følgende – oplysningen kommer fra NN´s egen projekt 

manager: 

NN indkøber selv store partier af TTere som de så opbevarer hos DHL. NN har bundet sig til at foretage 

indkøb af et årsforbrug af gangen. 
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Et årsforbrug af type 1 betyder en omkostning på 100.000 stk. x 180 kr./pr. stk. 

Og et årsforbrug af type 2 giver en omkostning på 50.000 stk. x 360 kr./pr. stk.  

Disse tilsammen udgør en samlet kapitalbinding på 36.000.000 kr. 

 

2. – Scrapping pga. Dataudløb 

Fra den daglige operation i DHL i dag er vi blevet oplyst følgende proces: 

Et årsforbrug af TTere varierer i forhold til NN´s kunders forespørgsel, derfor kan det faktisk TT-forbrug per 

år variere. Altså kan der være flere eller færre end de 150.000 stk. som deres nuværende aftale lyder på. 

Udfordringen i denne forbindelse er at de to nuværende TTere opererer via batteri og der findes derfor en 

udløbsdato på TTerne. Årligt når ca. 2.500 stk. af type 2 i gennemsnit at udløbe inden de tages i brug og må 

derfor kasseres18. Der er altså tale om en gennemsnitlig årlig spildomkostning på denne baggrund på 

900.000 kr. (2.500 stk. á en stk. pris på 360 kr.) 

 

3. – Scrapping pga. manglende aflæsningsfeatures under fragten 

Oplyst ud fra interview med DHL´s egen kvalitets manager: 

De nuværende TTere der bliver brugt kan først aflæses for evt. afvigelser sket under fragten når 

forsendelsen rammer den endelige destination. Dette resulterer i at eventuelle afvigelser først kan ses når 

produkterne er færdigfragtet. Man har derfor ikke haft mulighed for at undersøge og afhjælpe eventuelle 

afvigelser undervejs på fragten og kan det kan derved resultere i at man må scrappe større dele eller hele 

sendingen. Dette kan ende ud med at blive en bekostelig affære for både DHL og NN, alt efter typen af 

afvigelse. 

I kontrakten med NN har DHL sikret sig en max scrapping cost per palle på 500.000 kr. Af NN´s egen projekt 

manager, der er tilknyttet sitet i Greve, så er det blevet oplyst, at den faktiske scrapping cost af selv samme 

palle for NN, i værste tilfælde kan være 10-20 gange større – alt efter hvilket produkt der er tale om. Tit og 

ofte pakkes og forsendes pallerne med produkter i hele containers, dvs. at der vil være tale om mange 

paller ved en evt. afvigelse og evt. scrapping. 

 

Vurdering af Temp Tracer type 3 og 4 

Ud fra min analyse 1 hvor jeg lavede en markedsundersøgelse på Temp Tracers, har jeg vurderet at måler 

type 4 fra leverandøren TSS står sig godt op imod måler type 3 fra leverandøren Controlant. Måler type 3 

fra Controlant var mit bud på en alternativ målertype i min analyse fra opgaven i faget ACL. Den var både et 

                                                           
18 Antal opgjort ud fra fysiske scrapping requests fra NN. 
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meget billigere alternativ end de to typer der i dag bliver brugt i operationen og den havde tilmed de 

features som vil kunne udelukke en del af de mange spildomkostninger som i dag bliver resultatet af 

brugen af de måler typer som DHL/NN bruger i dag – Det er værd at medtage at Controlants alternative 

målertype samtidig også vil være mere grøn af benytte i og med, at den er genanvendelig.  

Det som målertype 4 fra leverandøren TSS også kan, ligesom type 3 fra Controlant er, at bidrage positivt 

fordi den også er genanvendelig og fordi den også kan aflæses uden specielt IT-udstyr.  

Jeg vælger at fortsætte opgaven med både alternativ 3 og 4 i og med, at jeg finder dem som gode 

konkurrenter i opløbet om, at kunne blive DHL/NN´s nye fortrukne leverandør. Jeg vurderer, at de værd i 

sær er gode bud men stadig afviger en smule fra hinanden, allerede inden jeg har analyseret på priserne for 

de 2 typer – Jeg vil foretage prisberegningsanalyse på begge alternativer og først konkludere på en optimal 

løsning senere i min opgave, da jeg finder det vigtigt, at alle forhold har været i betragtning, før jeg 

begynder, at konkludere på noget.  

Udseendet på både type 3 og 4, som leverandørerne Controlant og TSS kan sælge DHL, skiller sig 

udseendemæssigt ikke ud fra de to typer DHL/NN bruger i dag, men de skiller sig ud udelukkende på de 

features de har i forhold til de to andre. 

 

Spildomkostninger 

Både den type måler som Controlant og den type måler som TSS kan sælge til DHL vil minimere og helt 

udelukke de spildomkostninger, som der er nævnt i tidligere afsnit. Nedenfor listes de 3 spildomkostninger, 

der udelukkes ved brug af måler type 3 og måler type 4. 

 

1. Kapitalbinding, undgås helt ved udskiftning til type 3, idet der først betales for en TTer når den 

sættes i brug/aktiveres. Jeg har ikke kunne få svar fra TSS om den i dag eksisterende kapitalbinding 

på aftalen om type 1 og type 2 også vil være gældende for type 4 fra TSS. 

2. Scrapping pga. datoudløb, undgås helt ved udskiftning til type 3 og type 4, idet der ingen 

udløbsdato er forbundet med den. 

3. Scrapping pga. Manglende aflæsningsfeatures under fragten, minimeres og udelukkes i det man 

ved brug af måler type 3 og type 4 har mulighed for, at aflæse eventuelle afvigelser løbende mens 

produkterne fragtes til endelig destination. Det vil altså være muligt at stoppe fragten/ændre på 

forholdene omkring produkterne mens de er undervejs mod endelig destination. 
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Nuværende kontrakt-setup – Fuld fordeling 

Som nævnt i mit metodeafsnit så opererer DHL og NN i dag ud fra en Cost-Plus kontrakt. En evt. ny ordning 

med videresalg af alternativ måler type af enten type 3 eller 4, vil ikke skulle køre efter samme setup. Et 

videresalg er et nyt tiltag fra DHL´s side af, et tiltag som ikke udelukkende vil skulle omhandle NN og vil 

derfor ikke kunne indgå som del af den eksisterende kontrakt med DHL i dag. I dét at man skal køre den 

udenom Cost-Plus setuppet, så er det vigtigt, at DHL er i stand til, at skelne den nye ordning fra den 

oprindelige kontrakt. I min analyse vil en TDABC-analyse af alle de omkostninger der er forbundet med de 

målere der bruges i dag, sammenholdt med omkostningerne relateret til type 3 og 4, hjælpe mig til, at finde 

den mest optimale prisfastsættelse af både type 3 og 4. For at få prisfastsat produkterne korrekt, skal jeg 

helt ned og se på tidsforbruget forbundet med de forskellige typer målere. 

 

 

Analyse 3: Optimale pris for målertype 3 og 4 

Hvad vil den optimale pris for de mulige alternativer være for, at DHL kan få økonomisk succes ved, at blive 

Novo Nordisk fortrukne leverandør af måleudstyr? 

 

Budget Analysen19 - TDABC-analyse 

Da jeg fortsat ikke har konkluderet på om hvorvidt målertype 3 eller målertype 4 vil være mest optimal for 

DHL/NN, så vælger jeg at foretage cost-betragtning på både type 3 og type 4.  

Dét min budgetanalyse gerne skulle ende ud med er, at give mig den optimale prisfastsættelse af den mest 

egnede målertype, mit valg af modeldesign spiller derfor en vigtig rolle. For at finde den optimale 

prisfastsættelse skal jeg have kalkuleret omkostningen af måletypernes tilknyttede aktiviteter og det kan 

TDABC modellen hjælpe mig med. 

Jeg vælger en 2-benet løsning – først hjælper TDABC mig med, at kalkulere de ressourcer der er til rådighed 

og dernæst med, at kalkulere den omkostning, der er forbundet med, at stille ressourcerne til rådighed. 

Jeg begynder min analyse med, at liste data op som jeg har fået oplyst fra DHL – Siden sidste opgave har jeg 

selvfølgelig været nødt til, at validere gammelt oplyst data på ny i samarbejde med DHL. For opgavens 

oprigtighed har det været vigtigt, at få valideret data således, at min analyse konkluderer på relevant 

datainput.  

                                                           
19 Alle bilag til denne analyse er billeder af mine dataark i Excel, som findes under Bilag 1. 
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Efter jeg har foretaget min validering af data kan jeg begynde min analyse.  

Jeg starter med, at liste data op til brug for min kommende analyseudregning (cost/stk., forbrug/stk., 

scrapping/stk., Overhead i %, Markup i %) Jf. Bilag 1, disse data skal jeg have til rådighed for, at kunne 

starte min TDABC-kalkulation. (enhedsomkostning). I dag foregår der fortsat aktiviteter tilknyttet 

måleenhederne i 3 forskellige afdelinger (omkostningssteder) som hver bærer deres indirekte 

lønomkostning per medarbejder (BC, Shipping og finans). I min analyse beregner jeg medarbejdernes 

praktiske kapacitet som 80 & af deres faktiske tid per år. 

Dernæst skal jeg, som led i TDABC-analysen, foretage en kapacitetsberegning. En kapacitetsberegning skal 

jeg bruge for, at kunne regne mig frem til den timepris produkterne har20. Fordelingen af 

opgaverne/aktiviteterne ser dog en smule anderledes ud i dag, end da jeg skrev forrige opgave. Dette har 

betydning for resultatet af prisfastsættelsen og jeg har derfor måtte foretage alle beregninger for type 1 og 

2 på ny for, at have et korrekt sammenligningsgrundlag i min konklusion. 

 

 

 

Cost/stk for type 1 og type 2 er den stykpris som i dag er gældende imellem NN og TSS. Type 2 som er typen 

der aflæses via USB opkobling, er dobbelt så dyr som type 1 som er typen der aflæses via knap funktion. 

Det er denne type med knapfunktion der kun kan benyttes/aflæses af lande der ligger inde med det 

fornødne knap aflæsningsudstyr. USB-modellen er meget dyrere at producere, end knap modellen og 

dermed prisforskellen. 

 

                                                           
20 BC = Blue Collar (Lagermedarbejder), Shipping = Shipping Office (Customer Service), Finans = Kreditor samt 
Controlling 
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Cost/stk. for type 3 og type 4 er den stykpris som er blevet udbudt af henholdsvis Controlant og TSS per 

forespørgsel fra mig som ejer af businescasen hér – Type 3 som er Live modellen fra Controlant står til 163 

kr./stk. hvilket er en del billigere end Type 4 som er live modellen fra TSS til 195 kr./stk. 

Jeg har ikke adgang til de faktiske lønninger da jeg ikke er ansat hos DHL længere, derfor har jeg tillagt 

lønniveauerne som var de faktiske lønninger da jeg skrev min ACL-opgave og har så tillagt dem 

inflationsniveauet for henholdsvis 2018 og 2019, som er årerne der er gået og startet siden min ACL-

opgave. 

Jeg er nu klar til at foretage step 2 i min TDABC-analyse – nemlig at finde enhedsomkostningen per time for 

hver type omkostningssted (Indirekte lønomkostning/Praktisk kapacitet/time). 

 

 

Den beregnede enhedsomkostning gør det muligt, at beregne den totale cost i kr./år for de 4 forskellige 

måletyper (finde ud af fordelingen til omkostningsobjekterne). 

Jeg har endnu en gang besøgt DHL og lavet tidsregistreringer på de forskellige aktiviteter (cost-drivere) 

tilknyttet produkterne i de 3 forskellige omkostningssteder. Disse er gjort op i sekunder. 

Når jeg har omregnet totale sekunder til timer, så ganger jeg op med totale timer opgjort for BC,  

enhedsomkostningen for Shipping ganges op med totale timer opgjort for Shipping og 

enhedsomkostningen for Finans ganges op med totale timer opgjort for Finans. 
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Da jeg lavede samme beregning for type 1 i min tidligere ACL-opgave kom jeg frem til et noget andet 

resultat, nemlig 1 millioner højere end total i min beregning i dag. Dette skyldes to ting.  

For det første så blev aktiviteten ”Print scrapping request og videregiv til BC” tidligere udført af Shipping 

Office, men i dag er det BCeren selv, der printer requesten - der springes altså et slags ”mellemled” over og 

det sparer processen tid – Her bemærker jeg konsekvensen af de specifikke aktiviteter der er tilknyttet 

målertyperne og derved også hvorfor lige præcis en TDABC giver rigtig god mening som teorivalg for netop 

denne analyse. Dernæst har jeg opdaget, at i min tidligere opgave og analyse var aktiviteterne tilknyttet: 

lønbogføring, udformning af fakturering samt udformning af opgaven, blevet listet op i forkerte kolonne, 

nemlig under BC kolonne og ikke under Finans, som faktisk er dem der udføre opgaven. Og da lønnen for en 

finansmedarbejder er en helt anden end hvad lønnen er for en BCer, så bliver resultatet af beregningerne 

selvfølgelig også dét anderledes.  

Jeg laver samme beregning for både type 1 og type 2, da disse to tilsammen udgør processen som den 

fortsat er i dag. 
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Ændringen af tidsregistrering for ”print af scrapping request” er så ligeledes ændret for målertype 2. Og 

også i beregningen for målertype 2 ligger der en fejl i, hvor tiden på aktiviteterne tilknyttet lønbogføring, 

udformning af fakturering samt udformning af opgaven er placeret.  

 

 

 

Efter ændringen af tidsregistreringen for aktiviteten ”print af scrapping request” er rykket fra Shipping 

Office til BC for både type 1 og 2 samt at der er korrigeret for den fejlagtige placering af aktiviteterne 

tilknyttet lønbogføring, udformning af fakturering samt udformning af opgaven for både type 1 og 2, så 

ender min kalkulation ud med, at summe op til en årlig mandetime-omkostning for NN på DKK 11,1m samt 

en OH og Markup på i alt DKK 1,7m som NN årligt opkræves af DHL som led i kontrakt-setuppet.  

Nu ligger opgaven i, at få foretaget samme kalkulation for måletype 3 og 4 således, at jeg kan få prisfastsat 

netop målertype 3 og 4 korrekt. 

Beregningerne for målertype 3 og 4 foretages ikke ud fra et Cost Plus setup men for, at kunne sammenligne 

med type 1+2 som benyttes i dag, er jeg nødt til, at inkludere den så manglende OH+Markup i mine 

beregninger. 
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Det er nogle lidt andre aktiviteter der forekommer i de operationelle arbejdsgange ved brugen af både type 

3 og type 4. 

Designet på målertype 3 fra Controlant er lidt anderledes (her henvises der til opgavens forside), aktiviteten 

”Labels på TT” tager derfor lidt længere tid, at udføre. Til gengæld er aktiviteterne ”Print af TT rapport”, 

”Konsolidering af TT og print” samt aktiviteten ”Find korrekt TT” fjernet fra min kalkulation for målertype 3, 

da denne type måleenhed ikke kræver disse aktiviteter.  

Også aktiviteten tilknyttet scrapping af TT er fjernet fra kalkulationen, det er den fordi, der ingen scrapping 

vil forekomme ved måletype 3 fra Controlant. 

 

 

 

 

Som nævnt tidligere i min analyse så inkluderede min tidligere opgave og analyse også kalkulationer for 

målertype 3 fra leverandøren Controlant, så også i mine kalkulationer for denne målertype skal jeg ind og 

korrigere for min fejlplacering af de finansrelaterede aktiviteter, før jeg ender op med et korrekt 

sammenligningsgrundlag.  

Ud fra mine kalkulationer så summer type 3 op til en årlig mandetime-omkostning for NN på DKK 8,4m og 

altså hverken nogen OH eller Markup.  
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Lige ledes så ser aktiviteterne for målertype 4 igen lidt anderledes ud, end for de typer DHL bruger i dag. 

Tiden det kræver, at udføre aktiviteten ”Label på TT” er noget lavere end for måletype 3.  

 

 

 

Der er fortsat heller ingen scrapping på måletype 4. 

Alt i alt så betyder det, at måletype 4 summer op til en årlig mandetime-omkostning for NN på DKK 8,2m - 

altså kan der konkluderes, at på aktiviteter og dermed costen for mandetimer årligt ligner hinanden meget 

for type 3 og type 4. Men der er ikke nok at se på mandetimer cost når man skal frem til en korrekt 

prisfastsættelse – Indkøbsprisen har en vigtig rolle også. 

Hverken målertype 3 eller målertype 4 inkluderer OH eller Markup da jeg her beregnet ud fra et ikke-cost 

plus setup. 

Det bliver altså hér synligt for mig, at det har været rigtigt, at benytte mig af TDABC-modellen – for at 

prisfastsætte de to nye typer optimalt, så skal jeg altså have dækket den manglende OH og Markup på de i 

alt DKK 2m på henholdsvis måletype 3 og måletype 4. 

Før jeg foretager min prisfastsættelse for henholdsvis måletype 3 og 4, summer jeg nu op på mine 

beregninger af omkostninger/besparelser frem til nu: 
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For type 1+2 (altså den nuværende løsning) bliver NN opkrævet for indkøbspris (af egen NN-leverandør), 

omkostning for mandetimer brugt per år for håndteringen af type 1+2, OH og Markup og ydermere er der 

hvert år tilknyttet en større spildomkostning på ca. 900.000 kr. fordi den nuværende type 2 har en 

udløbsdato. Og som tidligere nævnt i min opgave, så har NN tilmed forpligtet sig til, at foretage indkøb af et 

helt års forbrug af gangen af målere hos deres nuværende leverandør. Opgørelsen jeg har foretaget hér 

inkluderer denne store kapitalbinding som ovennævnte aftale medfører NN: DKK 36m. 

Da det er medicinalvarer vi har med at gøre og derved livsnødvendige varer, så indkøbes der et parti ekstra 

overskudsmålere til evt. brug for nødsituationer – dette er alt sammen med til, at der forekommer spild 

pga. datoudløb. 

Mine foreløbige beregninger for type 3 viser, at et skift til denne type (vel og mærket hvis man vælger, at 

udskifte hele årets forbrug) vil betyde en årlig besparelse for NN på i alt DKK 16,9m. Dette er når man 

udelukkende ser på den rene cost-pris samt mandetimer tilknyttet type 3, manglende OH og Markup er 

ikke inkluderet i beregningen endnu. 

Mine foreløbige beregninger for type 4 viser, at et skift til denne type, vil være mere lønsom for NN, vel og 

mærket før der tillægges DHL´s andel i setuppet, altså de kroner/øre som der er påkrævet aftalen for, at 

DHL ikke skal tabe den i dag eksisterende indtægt i form af Overhead og Markup samt de kroner/øre som 

DHL skal have ud af denne produktporteføljeudvidelse. 
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Til sidst i min TDABC-analyse er jeg nu klar til, at lave mine beregninger for den optimale prisfastsættelse 

for de to typer alternative måletyper. 

For at DHL lige præcis får indhentet den i dag eksisterende OH og Markup ved brug af type 1 og 2 – en 

Overhead og Markup som ikke vil opnås ved alternativ måletype 3 og 4, hvis man kører efter et ikke-cost 

plus setup, så skal der pålægges en mer-stykpris på type 3 og 4´s indkøbspris for, at denne vil dække de DKK 

1,7m som det i dag eksisterende OH og Markup setup inkluderer. 

Jeg tager derfor årligt forbrug og dividerer op i den manglende OH+Markup for henholdsvis type 3 og 4:  

 

 

 

Min kalkulation på mer-stykpris som DHL altså minimum skal tillægge indkøbspris for, at opnå den 

manglende OH og Markup vil altså både ved type 3 og type være 11 kr./stk. Så altså en 

minimumsprisfastsættelse på henholdsvis 174 kr. / stk. for type 3 og 206 kr. /stk. for type 4. 

Grunden til at jeg ender ud med samme mer-stykpris på type 3 og type 4 er, at årligt forbrug er ens i begge 

tilfælde og, at der vil være tale om den samme manglende OH+Markup, i det jeg tager udgangspunkt i type 

1+2 setuppet i begge kalkulationer. 

Når jeg kalkulerer med en mer-stykpris på de 11 kr., for henholdsvis type 3 og type 4 så får jeg altså dækket 

de DKK 1,7m i manglende OH+Markup til DHL og jeg sparer NN for i alt DKK 15,2m hvis de vælger type 3 og 

DKK 10,6m hvis de vælger type 4 
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Altså vil type 3 fra Controlant fortsat give NN den største besparelse rent kroner/øre mæssigt. 

Opnåelsen af denne maksimale besparelse for NN på indkøb af målere, afhænger selvfølgelig af, hvilken 

salgspris DHL vælger, at benytte sig af overfor NN.  

Før DHL kan foretage den rigtige beslutning herom, skal jeg udregne den maksimumsprisfastsættelse som 

DHL vil kunne tilbyde NN – altså en slags breakeven stykpris, en stykpris der lige præcis forsat vil generere 

en besparelse for NN. 

Denne kalkulation tager udgangspunkt i NN´s besparelse ved minimums-prisfastsættelsen for henholdsvis 

type 3 og type 4. 

Ved minimums-prisfastsættelsen på de 174 kr. / stk. for type 3 og en minimums-prisfastsættelse på de 206 

kr. / stk. for type 4, viser min kalkulation mig som sagt, at der vil ligge en årlig besparelse for NN på DKK 

15,2m og en årlige besparelse for type 4 på DKK 10,6m. For at finde frem til min breakeven, altså 

maksimumsprisfastsættelsen for type 3 og type 4, dividerer jeg det årlige forbrug op i den beregnede 

besparelse. 
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I type 3´s tilfælde giver denne beregning mig plads til, at opkræve NN en mer-stykpris på i alt 101 kr., 

hvilket altså vil betyde, at min maksimumstykpris i kr. ved type 3 – der vil være Breakeven for NN´s saving - 

vil være 264 kr. /stk. 

 

I type 4´s tilfælde giver denne beregning mig plads til, at opkræve NN en maksimumsprisfastsættelse på i 

alt 233 kr. / stk.  
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Det kan herefter konkluderes, at den optimale prisfastsættelse for type 3 vil være et sted mellem de 174 

kr./stk. - beregnet ud fra minimumsprisfastsættelsen og de 264 kr./stk. - beregnet ud fra 

maksimumsprisfastsættelsen. Et skift til type 3 vil medføre en maksimumsbesparelse for NN på i alt DKK 

15,2m og dertil skal der tillægges besparelsen på de i alt DKK 900t for den i dag eksisterende scrapping 

grundet udløb som ikke vil eksistere ved brugen af måletype 3. Altså en samlet maksimumsbesparelse for 

NN på i alt DKK 16,1m.  

I type 4´s tilfælde kan det konkluderes at den optimale prisfastsættelse vil være et sted mellem de 206 

kr./stk. – beregnet ud fra minimumsprisfastsættelsen og de 233 kr./stk. – beregnet ud fra 

maksimumsprisfastsættelsen. Et skift til type 4 vil medføre en maksimumsbesparelse for NN på i alt DKK 

10,5m og dertil skal der tillægges besparelsen på de i alt DKK 900t for den i dag eksisterende scrapping 

grundet udløb som ikke vil eksistere ved brugen af måletype 3. Altså en samlet maksimumsbesparelse for 

NN på i alt DKK 11,4m.  

 

Jeg vil i min endelige konklusion konkludere på mit bud om hvor jeg mener, den optimale prisfastsættelse 

vil ligge for DHL.  

 

Delkonklusion på analyse 1, 2 og 3 

Via min markedsundersøgelse i analyse 1 blev jeg bekendt med, at udbuddet af leverandører der tilbyder 

den ønskede målertype, ikke var så stort som først antaget. Jeg valgte, at gå videre med 2 leverandører i 

min videre analyse, da de begge opfylder de ønskede features til brug for minimering/eliminering af 

spildomkostninger. Jeg valgte altså, at lave cost-betragtningen på begge alternative målertyper. 

Ved at udskifte nuværende løsning i dag med de mulige alternativer, som henholdsvis type 3 fra 

leverandøren Controlant og type 4 fra TSS, så vil der ligge en 3-benet direkte besparelse for NN pr år.  

 

For både måletype 3 og 4 vil den direkte besparelse for NN omhandle: 

1. Besparelse på mandetimer grundet færre aktiviteter tilknyttet produktet  

2. Besparelse på indkøb af årligt forbrug  

3. Besparelse grundet udløb på type 1+2 

For måletype 3 vil der for NN være en maksimumsbesparelse på i alt DKK 16,1m og for måletype 4 vil der 

for NN være en maksimumsbesparelse på i alt DKK 11,4m. 

 



49 
 

Ydermere vil der for type 3 også findes en indirekte besparelse på i alt DKK 36m/årligt, som er den 

kapitalbinding som NN har bundet sig op på min den i dag eksisterende aftale med TSS. Jeg har fortsat ikke 

fået bekræftet fra TSS om dette også vil være tilfældet ved udskiftning til type 4.  

Tillige vil risikoen være elimineret for, at større scrappinger grundet den manglende feature på type 1+2 – 

den manglende feature som vil kunne opdage kritiske afvigelser undervejs på fragten og dermed gøre 

mulighed for, at standse og udbedre eventuelle afvigelser før store skader på produkterne er sket. 

Ovenstående beregnede årlige besparelser fra NN er selvfølgelig givet ud fra, at DHL vælger minimums 

mer-stykprisen som altså kun lige dækker den manglende OH+Markup som de ellers ville få ved type 1+2 

som er setuppet i dag. 

Jeg beregnede mig i Analyse 3 frem til, at DHL kan kræve helt op til en stykpris på 264 kr for type 3 og en 

stykpris på 233 kr. for type 4 før NN´s besparelse ikke længere er eksisterende. Der vil altså ved valget af en 

alternativ måletype, hvad enten det skulle være udskiftning til type 3 eller udskiftning til type 4, også være 

en større økonomisk gevinst for DHL og jeg vil lade valget af målertype samt optimal prisfastsættelse være 

op til DHL. Denne afgørelse skal være en del af deres kommende vækststrategi og jeg mener ikke, at den 

økonomiske besparelse i sig selv, alene bør være beslutningsgrundlaget for hvilken alternativ måler der evt. 

vælges at udskiftes med. Også forholdene fra min analyse 1 bør inkluderes i beslutningsgrundlaget for om 

man bør vælge at udskifte måletyperne der bliver brugt til at monitorere NN´s produkter under fragt.  

 

Analyse 4: Vækststrategi 

Hvilken vækststrategi bør DHL satse på? 

 

Anoffs Vækstmatrice 

 

Jeg vælger at se på måletype 3 og 4 som var det nye produkter. Da en vækststrategi netop omhandler nye 

produkter, som plejer at være ukendte for markederne. Her vil der være en stor usikkerhed fordi de skal 

satse på nye produkter og kunderne vil derfor agere som first movers. 

I DLH´s tilfælde vil den største usikkerhed være tilknyttet indirekte til produkterne og derved direkte til 

leverandøren af type 3 eller 4. Førend jeg kan gå i gang med analysen, er jeg nødt til at definere det marked 

jeg befinder mig på. Jeg befinder mig på et marked hvor DHL er førerende markedsleder globalt. – Jeg kan 

derfor tillade mig at sige, at konkurrencen for DHL er lav. Det vil for en konkurrent kræve meget kapital og 

viden inden for netop dette område at skulle overtage NN som kunde. 
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Som nævnt i metoden baserer jeg bla. valget af en fremtidig vækststrategi på de tidligere analyser, samt 

spørgeskema/interviews fra mine udvalgte virksomheder/brancher. 

Jeg har afholdt interviews via spørgeskemaer med virksomhederne Lidl, Carlsberg, Coop, Leo Pharma og 

Leman. Jeg har vurderet, at det i forhold til udbyderne af måletyper, altså henholdsvis Controlant og TSS, 

har været relevant, at indhente min data/sammenligningsgrundlag fra andre Cold Chain brancher indenfor 

shipping af medicin og mad og drikkevarer. Det er indenfor disse to brancher, at både Controlant og TSS har 

deres virke i dag.  

Leman og Leo Pharma opererer indenfor samme marked som DHL, altså shipping markedet og med kendte 

produkter, altså medicinalprodukter. Hvor i mod Coop og Carlsberg opererer indenfor samme marked som 

DHL, altså shipping markedet men med produkter, altså fødevareprodukter. 

Ud fra mine besvarelse er jeg blevet bekræftet i, at der er et stort marked indenfor målertypen 3 og 4 - 

altså målertypen der kan følge evt. afvigelser undervejs på fragten, live. 

Ikke nogen af mine responderende virksomheder benytter i dag en målertype der kan matche sig med 

måletype 3 og 4 som altså rummer Live funktionen men flere svarer, at en sådan funktion ville eliminere 

store risici indenfor evt. scrapping grundet afvigelser der først kan aflæses ved endelig 

modtagerdestination.  

Jeg ved fra tidligere opgave, at Lidl iflg. dem selv allerede har en sund proces når det gælder overvågning af 

temperaturafvigelser på fragten af deres produkter – jeg har hverken viden omkring hvilket udstyr der 

sikrer dette for dem heller ej viden omkring hvilke kvalitetskrav de opererer under, jeg har derfor ikke nok 

grundlag til, at foretage en vurdering eller konklusion på, om hvorvidt Lidl ville kunne være en potentiel 

fremtidig kunde hos DHL, som aftager af den målertype som DHL vil kunne udbyde.  

Carlsberg har mod min overbevisning ikke målere knyttet til fragten af deres produkter i dag men jeg vil 

vurdere at mine resterende 3 adspurgte respondentvirksomheder hver i sær, er vigtige potentielle aftagere 

af en evt. produktporteføljeudvidelse hos DHL. De er alle 3 store på hver deres platform indenfor medicinal 

og fødevarer branchen, alle benytter de i dag måleudstyr under fragten af deres produkter og alle søger de 

Live funktionen som måletype 3 og 4 tilbyder. 

 

Leo Pharma A/S – Udvidelse af kundeportefølje 

Leo Pharma er en dansk medicinalvirksomhed ejet af LEO Fondet. Virksomheden har ca. 5.700 ansatte. De 

cirka 2.000 er i job i Danmark og virksomheden har produktion i både Danmark, Frankrig og Irland. LEO 

https://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6gemiddel
https://da.wikipedia.org/wiki/LEO_Fondet
https://da.wikipedia.org/wiki/Frankrig
https://da.wikipedia.org/wiki/Irland
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Pharma er blandt de største danske medicinalvirksomheder efter Novo Nordisk og Lundbeck. Leo Phama 

stammer helt tilbage fra 1908 og dermed en gammel løve med stor viden og erfaring på deres marked 

indenfor lægemidler til behandling af dermatologiske lidelser samt forebyggelse og behandling af 

blodpropper. 

Jeg bad en bekendt udfylde mit spørgeskema på vegne af Leo Pharma. Han sidder som Finance Business 

Partner og har haft sit virke i samme stilling de sidste 3 år og er derfor godt inde i processer der varetages 

hos Leo Pharma og har stort kendskab til de kvalitetskrav som virksomheden, ligesom Novo Nordisk, er 

underlagt. 

Han lægger ud med at bekræfte at Leo Pharma også opererer efter et Cold Chain – altså at de producerer, 

pakker og fragter medicinalprodukter indenfor ubrudt kold-kæde. Dernæst bekræfter han mig i at deres 

produkter også temperaturovervåges via måleenheder der påsættes pallerne som produkterne fragtes på. 

Der bliver på sat 2 måleenheder per palle. Ligesom hos Novo Nordisk aflæses eventuelle 

temperaturafvigelser ved endelig modtager destination og de aflæses via USB opkobling. Først når det er 

udelukket at der har været afvigelser tilstede, releases produkterne og kan derefter videredistribueres til 

indkøber af produkterne. Er der forekommet afvigelser, så kan produkterne ikke bruges og må derfor 

scrappes. 

Min respondent fra Leo Pharma slutter mit spørgeskema af med at konkludere at en ny typer måleenhed 

som indeholder muligheden for at aflæse afvigelser undervejs i fragtprocessen, vil kunne være med til at 

stoppe afvigelser i tide for at undgå de store bekostelige scrappinger. 

Ud fra min respondents besvarelse vil jeg vurdere og konkludere at der kan drages mange paralleller 

imellem Novo Nordisk og Leo Pharma når det gælder pakke og fragtprocessen. Ydermere vil jeg vurdere at 

begge virksomheder er underlagt de samme strenge kvalitetskrav som uden den rigtige 

dokumentationspraksis vil kunne betyde store dyre scrappinger – DHL vil altså kunne drage stor fordel af 

deres eksisterende samarbejde med Novo Nordisk i forståelsen omkring krav til håndtering og opbevaring 

af produkter for Leo Pharma og jeg vil derfor vurdere at Leo Pharma ville være en oplagt kunde for en 

eventuel kommende kundeportefølje for DHL. 

 

Coop - Udvidelse af kundeportefølje 

En af mine andre interviewede virksomheder er fødevarer giganten Coop. Coop er iflg. deres egen 

hjemmeside en detailhandelsvirksomhed i Danmark med en markedsandel på 38 %. Coop Danmark har 

https://da.wikipedia.org/wiki/Novo_Nordisk
https://da.wikipedia.org/wiki/Lundbeck
https://da.wikipedia.org/wiki/Dermatologi
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sammen med de selvstændige brugsforeninger en årlig omsætning på cirka 50 milliarder kroner, 1200 

butikker og 40.000 medarbejdere (2018).  

Koncernen ejes af Coop amba, som har 1,7 millioner medlemmer.  

Min respondent der besvarer mit spørgeskema på vegne af Coop sidder til dagligt som kategorichef i 

dybfrost & is og derigennem et bredt kendskab til håndtering af produkter indenfor deres koldområdet. En 

af forskellene på Coop og de to medicinalvarer producenter jeg har beskæftiget mig med i denne opgave er 

at Coop ikke arbejder med en så kaldt Cold Chain – altså en ubrudt kold proceskæde, dog er der fortsat 

kvalitetskrav til deres produkter og der foretages i dag stikprøvekontrol på produkterne der de modtages af 

indkøber og deres lastbiler som de ejer selv, er udstyret med temperaturmålere. Min respondent bekræfter 

mig i at der er et behov for løbende afvigelseskontrol i og med at Coop som nævnt også er underlagt 

kvalitetskrav indenfor godkendte temperaturafvigelser. 

Blandt andet grundet Coops størrelse så vurderer jeg at der er en potentiel stor kunde hér for DHL – DHL 

bør tage kontakt med Coop og undersøge Coops behov yderligere. Coop opererer indenfor detailhandel og 

dette er umiddelbart en ny branche for DHL, der ligger altså også en stor opgave i at undersøge og lære at 

forstå hvordan DHL processer skal tilpasses nye kvalitetskrav så de matcher de kvalitetskrav som Coop, en 

detailvirksomhed, er underlagt. 

 

Leman - Udvidelse af kundeportefølje 

Min sidste interviewede virksomhed er transport og logistikvirksomheden Leman. Ligesom DHL Supply 

Chain beskæftiger Leman sig med både vejtransport, luftfragt og sø-fragt.  

Leman er et aktieselskab, grundlagt år 1900. I Danmark beskæftiger virksomheden mere end 500 

medarbejdere, og har filialer i både Danmark, Tyskland, Sverige, Norge, Finland, England og USA. Totalt set 

disponerer virksomheden over 65.000 m2 terminalareal og et verdensomspændende agentnet med ca. 200 

egne import og eksportruter. 

 

Min respondent der udtaler sig på Leman´s vegne sidder i dag som Forwarding agent Air/Sea 

Pharma/healthcare – hun er en oplagt kandidat til at besvare mine spørgsmål fra mit spørgeskema. Hendes 

job er blandt andet at kende til og sørge for at kvalitetskrav bliver overholdt undervejs i opbevaring og 

under fragt. Lige som DHL Supply Chain så samarbejder Leman bla. også med Novo Nordisk. Leman 

opbevarer og fragter medicinalvarer for Novo Nordisk ligesom DHL gør. Meget ville derfor give mening i 

forhold til et samarbejde imellem DHL. Vi ved allerede at Novo Nordisk ikke er bekendt med eller benytter 

https://da.wikipedia.org/wiki/Coop_amba
https://da.wikipedia.org/wiki/Aktieselskab
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://da.wikipedia.org/wiki/Norge
https://da.wikipedia.org/wiki/Finland
https://da.wikipedia.org/wiki/England
https://da.wikipedia.org/wiki/USA
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sig af en målertype som kan mindske risiko for scrapping og DHL kender allerede til de kvalitetskrav som 

GDP og GMP Novo Nordisk og dermed Leman, ligesom DHL, er underlagt der det drejer sig om 

medicinalprodukter. DHL vil altså med en kunde som Leman være på hjemmebane. Endvidere ville DHL og 

Leman igennem et samarbejde, kunne drage fordel af hinandens kendskab indenfor logistik og 

transportbranchen. Det er klart at fordi der her er tale om 2 konkurrenter indenfor samme marked, at DHL 

skal sikre at en eventuel kontrakt og samarbejde med Leman er gennemtænkt på alle faktorer og at man 

sammen får sammensat den helt rigtige kontrakt således at de hver i sær kan bibeholde deres plads på 

markedet upåvirket af et samarbejde. 

 

PESTEL analyse 

Jeg har mig nu et overblik og de interne forhold der vil gøre sig gældende for DHL i deres kommende 

strategivalg og jeg har via mine spørgeskemabesvarelser også rørt området omkring mulige aftagere af en 

evt. produktporteføljeudvidelse hos DHL. 

Før jeg kan konkludere på et fremtidig strategivalg så vil jeg også foretage en PESTEL analyse som går ind og 

berører de eksterne faktorer der er gældende for DHL i en fremtidig vækststrategi.  

I en PESTEL-analyse ses der nærmere på de politiske faktorer, der omfatter forestående valg eller 

ændringer i regeringens politik, der kan påvirke virksomhedens branche. De økonomiske faktorer, hvor 

regler, der har indflydelse på industriens produkter, rentesatser, skattepolitik og kreditmuligheder bør 

tages i betragtning. De sociokulturelle faktorer omfatter ændring i demografi, uddannelsesstandarder, 

samfundsorden og tendenser. De teknologiske påvirkninger kan omfatte nye produkter eller tjenester, der 

lanceres inden for branchen, hastigheden af den teknologiske udvikling og behovet for at holde trit. De 

miljømæssige faktorer omfatter emner såsom sundhed, tendensen hen imod en mere miljøvenlig 

forretningsskik, anliggender vedrørende klimaforandringer og initiativet til større socialt ansvar for 

virksomheder klima- og menneskerettighedsmæssigt. De juridiske spørgsmål omfatter ændringer af 

bestemte bekendtgørelser, der påvirker en industrisektor. Nogle af ovennævnte forhold kan i flere tilfælde 

være bundet af hinanden og i flere tilfælde vil der også kunne forefindes overlap af de forskellige forhold og 

når man foretager en PESTEL analyse, så er det ikke givet at der vil være aktuelle forhold indenfor alle af de 

ovennævnte kategorier der vil være af betydning for i dette tilfælde, DHL. Jeg har nedenfor skitseret de 

forskellige forhold i en PESTEL analyse som bør berøres når man skal ind og valgte fremtidig vækststrategi: 



54 
 

 

 

Nedenfor har jeg listet nogle af de Key Drivers op, som jeg mener, kan være vigtige og aktuelle for DHL´s 

videre strategivalg: 

Politiske faktorer 

Som nævnt i min indledning så er der fra politisk side af udstedt specifikke GDP og GXP krav til hvordan 

medicinalprodukter opbevares og videredistribueres. Ændringer i kvalitetskrav stillet af regeringen vil 

kunne betyde større krav til måleudstyret end hvad der er i dag og som mine alternative måletype rummer 

i dag 

Når man arbejder med produkter som har eller kan have en skadende påvirkning på miljøet, her tænker jeg 

helt specifikt på de batterier som måletyperne indeholder – Efter endt brug af måleenhederne, så skal de 

bortskaffes – En eventuel ny afgiftspolitik tilknyttet batteriforbrug/afskaffelse vil kunne betyde en ekstra 

udgift for DHL 
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Økonomiske faktorer 

Der vil som regel være mange økonomiske forhold, som en virksomhed bør tage i betragtning når der 

spekuleres i fremtidig vækststrategi. Det gælder også for DHL Det gælder først og fremmest den 

økonomiske situation i Danmark og i de lande, hvor virksomheden indkøber råvarer og sælger færdigvarer. 

Det har naturligvis også en stor betydning, om man befinder sig i en højkonjunktur eller i en lavkonjunktur, 

og hvor længe denne ser ud til at vare. Den økonomiske vækst, inflationsniveauet, renteniveauet og 

lønniveauet spiller også en betydelig rolle, ligesom udviklingen i de valutaer, som virksomheden gør brug af, 

har en væsentlig indflydelse. Dog vil jeg her inkludere det fact at når der er tale om medicinalprodukter 

som dem både Novo Nordisk og Leo Pharma udbyder, så er der grænser for hvor stor en påvirkning der set i 

produkternes aftag når der sker ændringer i den økonomiske situation i et gældende land. 

 

Sociale/Kulturelle faktorer 

Som udbyder af måleenheder kan DHL´s geografiske placering påvirke efterspørgsel hos DHL. Mulige 

aftagere kan fravælge DHL grundet deres geografiske placering simpelthen fordi mulige aftagere finder 

udbydere tættere på deres egen lokation. 

 

Teknologiske faktorer 

Den teknologiske udvikling er værd at have i mente – Det er vigtigt at DHL sikrer sig at produktet de vælger 

at udbyde kan leve op til den teknologiske udvikling. Det duer ikke hvis almindeligt pc-udstyr når en 

overhandling som vil medføre at måletypen DHL vælger at udbyde ikke kan aflæses via normal pc længere. 

Nye produkter på markedet er klart en kraftig spiller når man taler om eksterne trusler. Sker det at andre 

udbydere end DHL´s leverancepartner udvikler og starter med at udbyde nye alternativer med enten andre 

features eller måske til en billigere pris end hvad DHL kan udbyde måleenhederne for, så kan det have stor 

indvirkning på efterspørgslen af den måletype som DHL vælger at udbyde. 

 

Lovgivning 

DHL bør også inddrage relevant lovgivning i deres beslutning omkring fremtidig strategivækst. Det kan fx 

dreje sig om konkurrence- og monopollovgivningen. Den kan have en direkte betydning for DHL, eller den 

kan have en indirekte betydning ved at påvirke situationen for DHL´s konkurrenter. Det er før set at store 
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virksomheder fx har fået bøder af EU for at udnytte deres dominerende stillinger på markedet til at opnå 

uacceptable fordele. De blev endvidere pålagt at gennemføre nogle ændringer i deres produkter samt 

måden, hvorpå de blev solgt. Dette belaster naturligvis de konkurrerende virksomheder samtidig med, at 

det åbner nogle nye muligheder for deres konkurrenter. 

 

Miljø 

Miljø kan være et forhold der kan have effekt på DHL som udbyder af en måleenhed. De alternative 

måletyper indeholder begge genanvendelige batterier. Det vurderes af udbyder at der er en levetid på ca. 5 

per batteri og herefter skal batteriet bortskaffes.  

 

Analyse 5 – DHL´s fordele 

Hvilke fordele vil det give DHL, at NN benytter sig af det nye setup, hvor DHL bliver deres foretrukne 

leverandør af måleenheder? 

SWOT-analyse – DHL´s muligheder og trusler 

I følgende afsnit har jeg valgt at bruge en SWOT-analyse til besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 4. En 

SWOT-analyse består af interne og eksterne forhold der har indflydelse på virksomheden. De interne 

kategorier består af Strenghts go Weaknesses, de eksterne kategorier består af Opportunities og Threats. 

Jeg henviser til metodeafsnittet for baggrunden af brugen af SWOT-analysen, men det skal kort nævnes, at 

analysen har til formål, at belyse de stærke og svage sider samt muligheder og trusler, der vil være for DHL 

hvis de vælger, at implementere/sælge en ny alternativ måletype. Følgende er en skematisering af en 

SWOT-analyse for DHL-sitet med udgangspunkt i de to alternative målertyper 3 og 4. 
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Interne forhold 

Graden af styrkerne der vil forbedre DH sitet ved, at kunne tilbyde målertype 3 eller 4 til NN er stor. DHL vil 

både opnå en minimering af omkostninger og en øget omsætning (jf. analyse 3). På lang sigt vil der være 

knyttet store besparelser til et nyt setup. 

Endvidere vil DHL, ved brug af måletype 3 eller 4 blive mere miljøvenlige som også kan styrke dem eksternt 

på lang sigt. Her mener jeg, at det er svært, at være miljøvenlig på kort sigt – det er først noget man kan 

brande sig med, når man har været det over en længere periode. Den største ulempe og dermed risiko er, 

at DHL vil være afhængige af den valgte leverandør. Hvis den valgte leverandør ikke leverer det aftalte vil 

dette kunne forsage store omkostninger. Løsningen kunne være, at DHL gør som NN i dag, sikrer sig, at 

have en vis mængde af målere på lager hele tiden, så de undgår, at løbe tør. Dette skal der tages hensyn til i 

budgetteringen, da det vil være en vedvarende post der har stor betydning for hele samarbejdet.  

Eksterne forhold 

De største muligheder vil være, at gøre kundeporteføljen bredere indenfor samme marked eller nye 

markeder. De potentielle kunder er mange og alle har de behov for, at få deres produkter fragtet under 

korrekte forhold. Dette har jeg konkluderet ud fra mine interviews fra analyse 4. Der er mulighed for, at 

udvide porteføljen til eks. et nyt område, som Food Supply Chain. Truslen ved en bredere portefølje kan 

bla. Være, at DHL ikke har nok lagerkapacitet til nye kunder. 
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Delkonklusion på analyse 4 og 5 

Efter at have gennemgået en SWOT-analyse, har jeg ridset de fordele og ulemper op der vil være ved at 

skifte over til type 3 eller 4. Jeg har foretaget analysen ud fra en helhedsbetragtning om at DHL i et nyt 

setup, kun vil have én type målere. Den største fordel ved skiftet er at de vil styrke samarbejdet med NN og 

samtidig kunne øge både NN´s og egen omsætning markant. Dele af ulemperne vurderes at være knyttet til 

løsninger som DHL er i stand til at håndtere, bortset fra at afhængigheden til en valgt leverandør vil være 

meget stor. 

Igennem brugen af spørgeskema og interviews kom jeg bredt ud til potentielle nye kunder for DHL ved en 

udvidelse af deres produktportefølje. Blandt andre blev jeg bekendt med at Leo Pharma som er en af Novo 

Nordisk´s store konkurrenter indenfor medicinverdenen, står i samme situation som Novo Nordisk mht. til 

brugen af måletyper uden de ønskede features.  

Detail giganten Coop ville også kunne være en potentiel stor ny kunde hos DHL som aftager af den 

målertype som de kan udbyde igennem Controlant eller TSS.  

Sidst men ikke mindst har jeg igennem min markedsundersøgelse også kunne konkludere at en af DHL´s 

egne konkurrenter indenfor Supply Chain branchen, Leman, ville med fordel kunne gøre brug for den nye 

målertype som DHL vil kunne udbyde igennem Controlant eller TSS.  

Min PESTEL analyse skulle hjælpe mig med at danne et overblik over alle de udefra kommende trusler og 

muligheder som man også bør have med i sine overvejelser før man sætter sig på en kommende 

vækststrategi. 

Både på de politiske, teknologiske og lovgivnings faktorer bør DHL være ekstra opmærksomme. 

Ændringer i kvalitetskrav stillet af regeringen vil kunne betyde større krav til måleudstyret end hvad der er i 

dag og som min alternative måletype rummer i dag – dette kan betyde at DHL´s valgte leverandør må 

opdatere deres udstyr før DHL vil kunne fortsætte med et videresalg. Jeg vil derfor anbefale DHL at de får 

tilføjet et afsnit i deres kommende kontrakt med den valgte leverandør omkring kravet til dette. På denne 

måde vil DHL ikke være sårbare overfor eventuelle ændringer af kvalitetskrav fra de politiske omkredse. 

Målertypen som Controlant og TSS kan udbyde er begge afhængig af USB-aflæsning – Brugen af denne 

målertype kræver derfor at PC udstyr rundt i verdenen fortsætter med at have denne opkoblingsmulighed. 

Altså endnu et forhold fra omverdenen som DHL ikke selv kan have impact på men derfor selv skal være 

opmærksomme på. Endvidere bør DHL også have fokus på andre konkurrenter til Controlant og TTS – 

Udvikler deres konkurrenter nye målertyper som er mere fordelagtige for Novo Nordisk og eventuelle 
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andre kunder i DHL´s fremtidige kundeportefølje, så kan det resultere i at kunderne fravælger DHL som 

foretrukne leverandør af måleenheder. 

Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at DHL hele tiden er opdateret på lovgivningen omkring konkurrence 

og monopol. Den kan have en direkte betydning for DHL, eller den kan have en indirekte betydning ved at 

påvirke situationen for DHL´s konkurrenter.  

 

Analyse 6: Performance Management 

For at styrke de operationelle resultater i operationen hos DHL, er der så behov for et ændret fokus fra 

ledelsens side af?  

 

Motivationsspektret/Niveauet 

Performance Management menes ikke at kunne danne et grundlag for ”best practice” – Performance 

Management fungerer kun i specifikke kontekster, og Performance Management systemernes succes 

afhænger hovedsageligt af designernes evne til, at dekode denne kontekst. For at få et Performance 

Management system til, at fungere godt, er det altså alfa omega, at lederne har en god indsigt i både 

opgaver, ansvar og vigtigst af alt, at de forstår deres medarbejderes situation, ønsker såvel som 

kompetencer. 

Der skal altså fokuseres på mekanismer i stedet for evidens, når der skal konstrueres et Performance 

Management System.  

Når man skal arbejde med motivation på en arbejdsplads, så kigger man på de disciplinære perspektiver. 

De disciplinære perspektiver er Økonomi, Psykologi og Sociologi og indenfor hvert perspektiv finder man de 

typer af belønning, som kan danne incitamenter hos en medarbejder. 
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Nedenfor ses en model over de disciplinære perspektiver og de typer af motivationsbelønninger der hører 

indenfor hver af perspektiverne. 

 

 

Spørgeskemadel 

Jeg har valgt, at bygge mit spørgeskema op omkring netop disse 3 motivationsperspektiver. Spørgsmål 1 og 

2 spørger til motivationsniveauet i dag samt dernæst om hvilke belønningstyper indenfor de 3 perspektiver 

respondenterne finder vigtigst for deres motivation. Her beder jeg mine respondenter om, at vælge max 3 

valgmuligheder indenfor gruppen: 

Penge, Forfremmelse, Anerkendelse, Faglig udvikling og høj social status. 

Dernæst kommer der 5 spørgsmål der hver især omhandler vurdering af tilfredsheden inden for hver af de 

5 ovenstående valgmuligheder. Derigennem sikrer jeg mig, at jeg får tilfredshedsniveauet på alle 

belønningstyperne vurderet af mine respondenter og igennem de første 7 spørgsmål i mit spørgeskemaer, 

kan jeg derfor foretage en fyldestgørende vurdering/analyse af, hvorfor motivationsniveauet er, hvor det er 

i dag.  
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Besvarelserne i mit spørgeskema leder mig hen mod følgende: 

 

Til at starte med i mit spørgeskema stikker jeg en finger i jorden og tager ganske enkelt temperaturen på 

motivationsniveauet blandt lagermedarbejderne i operationen hos DHL. Som tidligere nævnt har jeg under 

mit arbejde med denne opgave observeret en gennemgående lav motivation hos netop denne gruppe – 

Dette får jeg hurtigt bekræftet via besvarelserne på mit spørgsmål 1 i mit spørgeskema. Der er et generelt 

lavt motivationsniveau blandt de adspurgte respondenter. Helt gennemgående hvor alle svarmuligheder i 

mit spørgeskema har jeg valgt, at bruge en 4-trins svarmulighed. Det gør jeg hvor, at tvinge mine 

respondenter til, at tage et valg. De kan ikke ud fra min 4-trins svarmulighed vælge, at gå den neutrale vej 

altså, at vælge en ”midter” som besvarelse. Det er vigtigt for mig, at kunne foretage en vurdering på 

baggrund af mine besvarelser og jeg vil ikke kunne foretage en korrekt vurdering ud fra neutrale 

besvarelser. 

For at blive klogere på hvilke faktorer indenfor motivationsteorien medarbejderne finder vigtigst for deres 

motivation, baserer jeg mine svarmuligheder i spørgsmål 2 ud fra de 3 forskellige motivationsperspektiver: 

Økonomi, Psykologisk samt sociologisk. 

 

Min analyse af mit spørgsmål 2 fortæller mig, at det er motivationsfaktorer indenfor alle 3 typer 

motivations perspektiver, der opfattes som vigtige for de adspurgte respondenter. 

Indenfor lagerbranchen er det ofte ufaglærte mennesker man har ansat, derfor vil det tit være den 

økonomiske del fremfor anerkendende ledelse og faglig udvikling, der tæller størst hos i blandt denne 

gruppe. Men det er en helt særlig lagerfunktion vi har med at gøre i DHL. Denne særlighed skal findes i 

samarbejdet med kunden som er Novo Nordisk. Netop dette forhold gør stillingerne på lageret hos DHL 
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eftertragtet i branchen – Der er tale om opbevaring og lagerstyring af livsgivende medicin og som ansat på 

lageret hos DHL, føler man derfor et stort ansvar og man føler sig som en del af noget større. Som del ikke 

kun i DHL men også som del i Novo Nordisk.  

Jeg kan altså konkludere, at vi hos DHL har at gøre med fagligt interesserede medarbejdere – at mulighed 

for faglig udvikling er en vigtig faktor når det gælder motivationsniveau. 

I det jeg igennem mit spørgsmål 2 spørger til, hvor stor en rolle økonomien har for mine respondenter, så 

er det vigtigt for mig også, at forstå hvor tilfredse de er med deres lønniveau i dag. Dette spørger jeg til i 

spørgsmål 3. 

 

Gennemsnitsbesvarelsen for mit spørgsmål 3 giver mig en fin indikation på, at netop lønniveauet hos mine 

respondenter er medvirkende til det lave motivationsniveau, som mit spørgsmål 1 omhandlede. Der er en 

generel utilfredshed med mine respondenters lønniveau som det ser ud i dag. 

Det næste mit spørgeskema spørger til er, hvor tilfreds mine respondenter er med deres opgaver og ansvar 

i dag. Dette vælger jeg, at spørge om hvor, at få en uddybning til valgmuligheden og besvarelsen fra 

spørgsmål 2 på, om hvorvidt forfremmelse spiller en vigtig rolle i mine respondenters motivationsniveau.  

 

Netop belønningstypen forfremmelse var en af topscorerne i mine besvarelser af spørgsmål 2 og 

besvarelsen af spørgsmål 4 indikerer, at grunden til det lave motivationsniveau i kombination med for lavt 

lønniveau også skal findes i fordelingen af opgaver og ansvar. En gennemsnitbesvarelse af mit spørgsmål 4 

fortæller mig, at mine respondenter ikke er tilfredse med deres opgaver og ansvar i dag. 
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For at få uddybet om grunden til utilfredsheden af opgaver og ansvar hos mine respondenter, giver jeg dem 

muligheden i spørgsmål 5 til, at fortælle mig, om de mener, at det er deres faglige kvalifikationer og 

ambitioner, der ikke matcher med deres opgaver og ansvar i dag. Der er en utilfredshed, at læse ud fra 

dette punkt også. Altså kan jeg konkludere, at der er en generel holdning om, at mine respondenter 

besidder flere faglige kvalifikationer og ambitioner, end hvad der i dag bliver udnyttet. Dette hænger også 

godt i tråd med besvarelsen fra spørgsmål 2 omkring, at faglig udvikling også er en vigtig del for mine 

respondenter. 

 

Dette er et emne jeg vil vende tilbage til senere i mine kommende analyser omkring motivationsteori og 

performance målesystemdesign, da jeg finder det yderst vigtigt både i forhold til mine respondenters 

motivationsniveau og i forhold til mulighederne i, at kunne styrke forholdet mellem DHL og NN via bedre 

performance. 

I mit spørgsmål 6 spørger jeg til belønningstypen, anerkendelse. Altså i hvor høj en grad mine respondenter 

føler sig og deres performance anerkendt i dag. 

Dette er et svært emne, i og med rigtige mange forhold kan gøre sig gældende for besvarelsen af et sådan 

spørgsmål. Det er mange forskellige individer der svarer på mit spørgeskema og anerkendelse kan betyde 

forskellige ting for forskellige individer. For nogle individer kan belønning synes som anerkendelse og for 

andre individer kan det være forhold som ros og opfølgning der betegnes som anerkendelse. Generelt ser 

jeg ud fra mine besvarelser, at mine respondenter virker ok tilfredse med belønningstypen anerkendelse.  

Spørgsmål 7 i mit spørgeskema omhandler spørgsmålet omkring, hvor højt mine respondenter vælger, at 

vurdere deres sociale status på arbejdspladsen. 
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Fra besvarelserne på spørgsmål 2 i mit spørgeskema kunne jeg konkludere, at netop høj social status var et 

vigtigt forhold for mine respondenters motivation, og jeg kan ud fra besvarelserne af spørgsmål 7 

konkludere, at det ikke er hér der kræves en indsats eller ændret fokus fra ledelsens side af i forhold til, at 

højne medarbejdernes motivationsniveau. Generelt vælger mine respondenter, at score højt på dette 

spørgsmål. De mener altså, at de har opnået høj social status allerede. 

Frem til nu kan jeg ud fra besvarelserne på mit spørgeskema konkludere, at motivationsniveauet i blandt 

lagermedarbejderne i operationen hos DHL er lavt, og at de forhold der påvirker medarbejdernes 

motivationsniveau, er forhold som: Penge, forfremmelse, faglig udvikling og høj social status. Jeg kan ud fra 

min ovenstående analyse af spørgsmål 1-7 konkludere, at det er områder som lønniveau samt opgave og 

ansvarsfordeling/faglig udvikling, der ligger til grund for det lave motivationsniveau. Umiddelbart er mine 

respondenter ok tilfredse med anerkendelsesbelønningen samt deres sociale status. 

Mine 3 sidste spørgsmål i mit spørgeskema spørger dels til hvilke forhold mine respondenter ville synes var 

vigtige, at måle på i et evt. nyt Performance målesystem, og dels på hvilken måde de foretrækker, at blive 

målt på. 

 

Ud fra besvarelserne på spørgsmål 8 om hvilke forhold mine respondenter vil finde aktuelle, at måles på, 

kan jeg konkludere, at forholdene som kvalitet og hurtighed er favoritter. Tillige scorer forholdet initiativer 
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højt på denne front. Endnu et vigtigt punkt i forhold til dét, at kunne styrke forholdet mellem DHL og NN, 

som jeg vil vende tilbage til i mine kommende analyser af motivationsteori samt Performance målesystem 

design. 

Alle mine respondenter svarer i spørgsmål 9, at de ønsker en individuel måling, hvis et Performance 

målesystem skal implementeres og tillige svarer de alle sammen, at et sådan Performance målesystem vil 

kunne være med til, at højne deres motivationsniveau. 

 

Min konklusion på besvarelser af spørgsmål 8-10 vil være, at godt nok er motivationsniveauet i dag lavt, 

men der er bestemt vilje og interesse blandt medarbejderne i operationen hos DHL. 

Alle vil de være positive stemt overfor implementering af et Performance målesystem, vel og mærket i et 

målesystem der sætter fokus på kvalitet, hurtighed og initiativer – et målesystem der måler individuelt på 

medarbejderne og et målesystem som vil kunne sikre bedre økonomiske forhold samt rigtig opgave og 

ansvarsfordeling. 

Efter at have modtaget spørgeskemabesvarelserne fra mine respondenter bider jeg mærke i, at 

belønningstypen forfremmelse, imod min første observationer, faktisk spiller en vigtig rolle for mine 

respondenters motivationsniveau. Jeg kunne derfor godt have tænkt mig, at mit spørgeskema også havde 

inkluderet et spørgsmål omkring uddybelse herom. Mere specifikt et spørgsmål i retningen af hvorvidt mine 

respondenter, altså det operationelle team på lageret, har ambitioner og ønsker der favner ud over 

opgaver og ansvar, som findes i operationen i dag. Ud over det operationelle team på lageret, så sidder der 

et større shipping office team på siten. Shipping office supporterer det operationelle team på lageret med 

dokumentation og kundeservice imod NN. Det kunne have været aktuelt for mig også, at kende fordelingen 

af utilfredshed tilknyttet ønsket om forfremmelse fra lager til shipping team.  

Derimod har jeg kunne inkludere dette forhold i mit interview med min udvalgte interviewrespondent. 
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Interview del 

Mit formål med mine to interviews var, at få skabt et grundfundament for, at kunne skabe incitament for 

motivation i teamet, dels at forstå mig på situationen i det operationelle team på lageret hos DHL og dels 

for, at have muligheden for, at sammenligne ønsker og udfordringer hos medarbejderne med ønsker og 

udfordringer fra ledelsens synspunkt.  

Jeg foretager altså 2 interviews i min analyse 6: 1 interview med en menig medarbejder hos DHL og 1 

interview med Operations Manageren hos DHL. 

 

Interview med menig medarbejder21 

Kigger jeg først på min forudindtaget fornemmelse for, at min medarbejderinformant var af nogenlunde 

samme opfattelse af den nuværende situation som resten af medarbejderflokken i teamet, så stemmer det 

fortsat overens. 

Min respondent udtaler, at han i dag føler sig mindre motiveret end tidligere i sin ansættelse hos DHL. Han 

uddyber med, at da han startede for 3 år siden i sin stilling som lagermedarbejder hos DHL, var alt nyt og 

spændende - opgaver såvel som nye udfordringer. Han følte sig rigtig godt motiveret de første 6 måneder 

af sin ansættelse. Han tillægger, at opgaver og ansvar hurtigt blev meget rutinepræget, at der ikke foregår 

den rotationsordning, som var en del af stillingsbeskrivelsen da han skrev under på kontrakten, og at netop 

dette forhold gør, at han mister motivationen og hurtigt kommer til, at føle sig overkvalificeret, og dermed 

underbetalt i forhold de opgaver han udfører og det ansvar han pålægges. 

Min respondent vurderer fortsat, at han er interesseret i en stilling som lagermedarbejder i operationen 

hos DHL men, at han ønsker mere fokus på jobrotation, effektivisering, nye tiltag og faglig udvikling. Han 

vurderer selv, at der for ledelsen er meget hjælp, at hente i blandt medarbejderne på lageret i forhold til 

nye initiativer. At der summer rigtig mange gode idéforslag rundt på gulvet, men som ikke bliver bragt i lys 

hos ledelsen fordi, motivationen er så lav blandt medarbejderne. Jeg vælger ud fra denne beskrivelse fra 

min medarbejderrespondent, at konkludere, at motivationen blandt medarbejderne på lageret ikke er lav 

fordi de ønsker andre stillinger, som f.eks. i Shipping teamet.  

Motivationen er derimod lav iflg. min respondent grundet manglende jobrotation, lav faglig udvikling samt 

lav aflønning for rutinepræget opgaver. 

Hans kommentar omkring de mange gode idéforslag der ikke kommer frem i lyset grundet manglende 

motivation, hænger godt sammen med spørgeskemabesvarelserne af hvilke forhold medarbejderne gerne 

vil måles på, hvis der implementeres et Performance målesystem. Hér svarede samtlige respondenter, at 

                                                           
21 Jf. Bilag 8 
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initiativer var en vigtig målestok for dem. Samtidig nævner han rutineopgaver grundet manglende rotation 

på gulvet. Dette er også en stor utilfredshedsfaktor som jeg får belyst i mit spørgeskema. Ved at tillægge 

disse forhold ekstra opmærksomhed fra ledelsens side af, ser jeg en hurtig vej til et forhøjet 

motivationsniveau. 

 

Interview med Operations Manager22 

I mit interview med Operations Manageren fra DHL vælger jeg ikke, at inkludere mine observationer 

igennem spørgeskema og andre interviews, jeg ønsker udelukkende, at få hans neutrale her og nu 

fortælling på situationen iblandt hans medarbejdere på lager hos DHL. 

For at få et så godt sammenligningsgrundlag som muligt, benytter jeg mig af mange af de samme 

spørgsmål, som jeg har spurgt min anden interviewet respondent, medarbejderen fra lageret. 

Heldigt nok er det, at min interviewede Operations Manager svarer, at han føler, at motivationsniveauet 

blandt hans medarbejdere er dalende – han er enig med det operationelle i hvordan situationen pt er på 

lageret. 

Han er også godt klar over, at penge er en tung spiller hos hans medarbejdere, når det gælder 

belønningstyper. Han tilføjer selv anerkendelse som et vigtigt forhold mht. belønningstyper, men han 

nævner ikke forfremmelse. Jeg kan her blive i tvivl om, hvorvidt ønsket fra hans medarbejdere omkring 

mulighed for nye opgaver og ansvar og herigennem forfremmelse, står klart for ham. Når jeg spørger ham 

om, hvordan han vil vurdere hans medarbejderes opfattelse af status på de 5 belønningstyper, så indikerer 

han, at han tror hans medarbejdere er utilfredse med deres lønniveau, dog er han af den opfattelse, at 

grunden til dette skal findes i, at lagermedarbejdere ansat hos NN ligger meget højere lønningsmæssigt, 

end de gør hos DHL. Dette er ikke min konklusion på grunden til utilfredsheden på lønniveau – det er min 

klare opfattelse at grunden til utilfredsheden på lønniveauet ligger i den manglende jobrotation, at 

medarbejderne finder dem overkvalificeret til, at udføre deres opgaver i og med, at de grundet den 

manglende jobrotation, er blevet i stand til, at udføre opgaverne til en standard, der burde aflønnes højere. 

Når jeg spørger min interviewede Operations Manager om, hvilke foretag man fra ledelsen side af har gjort 

sig i forhold til, at prøve, at styrke motivationsniveauet, forklarer han mig, at man fra ledelsens side af har 

haft fokus på anerkendelse. At man fra ledelsens side af har arbejdet meget med hvordan, man som leder 

kan udføre anerkendende ledelse. Man har bla. søsat månedens og årets medarbejder og man har også 

                                                           
22 Jf. bilag 9 
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tilmeldt sig DHL´s globale scorecard. Her igennem måles de forskellige DHLenheder i de forskellige lande sig 

op imod hinanden på forskellige områder, her i blandt: Sygdomsfravær, antal skader på produkter og antal 

sikkerhedsuheld. Èn gang i kvartalet bliver top 5 sites inden for denne League offentliggjort og dét med en 

økonomisk gevinst i form af et socialt arrangement for siten. 

Han nævner ikke emnet jobrotation, som min interviewede medarbejder fra lageret gav udtryk for, havde 

stor effekt på den manglende motivation blandt medarbejderne. Til gengæld fortæller han mig, at der har 

været ydret ønske fra flere af lagerets medarbejdere om, at få lov til videreudvikling i form af kurser og 

uddannelser. Han er altså klar over ønsket omkring faglig udvikling fra en del af hans medarbejdere. 

Til sidst i mit interview berører jeg tanken omkring et Performance Målesystemet – jeg spørger til hans 

vurdering om hvorvidt han mener, at hans medarbejdere er modne nok til et sådant målesystem og om 

hvad han mener, et sådant målesystem vil kunne bidrage positivt til den operationelle performance hos 

DHL. 

Modsat hans medarbejdere svarer han, at han vil foretrække en fælles måling fremfor en individuel måling, 

dette fordi han mener, at det vil bidrage til en fællesånd i teamet. Han synes generelt godt om idéen med 

et målesystem og tror på, at det kan skabe motivation blandt hans medarbejdere, i det de alle er stærke i 

deres fag og opgaver og at medarbejderen igennem et Performance målesystem vil føle, at de kan opnå 

økonomiske fordele via egen indflydelse. 

Efter hans mening vil det være samme aktuelle forhold at måle på, som dem hans medarbejdere nævner:  

• Kvalitet fordi det er det vigtigste element i operationen i Novo Nordisk øjemål.  

• Hurtighed fordi det er hér DHL kan øge det økonomiske resultatet 

• Initiativer fordi det er hér der vil være mulighed for at styrke forhold mellem DHL og NN. 

 

Som konklusion på mine interviews og på mit undersøgelsesspørgsmål 6 må være, at ja - der er er behov 

for et ændret fokus fra ledelsens side af for, at blive i stand til, at kunne højne motivationsniveauet blandt 

medarbejderne på lageret i DHL. Motivationsniveauet er dalende og medarbejderne påpeger alle de 

samme forhold som bør ændres på, før de vil føle sig mere motiveret. Jeg vil i næste analyseafsnit se på, 

om motivationsteorien kan hjælpe ledelsen til, at vide hvordan de bør tage fat på et ændret fokus for, at 

afhjælpe den manglende motivation blandt medarbejderne på lageret i DHL. 

Jeg vedlægger spørgeskema samt interview besvarelser i mine bilag. 

I figuren nedenfor beskrives graden af motivation. En bevægelse fra ”jeg gider ikke”, til jeg skal, jeg bør, jeg 

vil og jeg har lyst til. Jo mere selvbestemmelse, kompetence og samhørighed – jo mere vil personen kunne 
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bevæge sig i retning af indre motivation, og denne figur synliggøre rigtig godt de forskellige 

motivationsniveauer, som en afdeling/medarbejdere bevæger sig aktivt indenfor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud fra min konklusion i ovenstående analysedel vil jeg vurdere medarbejderne i operationen hos DHL til, at 

befinde sig et sted mellem Should do it og Like it. Ambitionerne er tilstede, men forholdene omkring 

medarbejderne stemmer ikke overens med deres ønsker og forventninger i dag. 

Der er altså et behov for et ændret fokus fra ledelsens side af for, at kunne højne motivationsniveauet 

blandt medarbejderne og igennem kunne skabe bedre performance, som igen vil kunne bidrage til, at 

styrke forholdet mellem DHL og NN. For at få rykket medarbejderne i operationen hos DHL helt ind i kernen 

af motivationshjulet, hvor de elsker deres job og føler sig fuldt integreret – motiveret til, at skabe gode 

resultater og proaktivt være en del af DHL´s fremtidige vækstudvikling, så skal ledelsen sætte et ekstra 

fokus på forholdene som jobrotation, faglig udvikling og økonomisk belønning heraf. 
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Analyse 7: Motivationsteori 

Kan motivationsteorien hjælpe ledelsen på vej på nogen måde?  

 

Hjælp fra motivationsteorien  

 

Herzberg 

Ud fra mine tidligere analyser konkluderede jeg, at for at motivere medarbejderne skal ledelsen altså i gang 

med en proces i to faser. Først skal de eliminere alle årsager til utilfredshed, og bagefter hjælpe 

medarbejderne med, at blive tilfredse. Først herefter kan de begynder, at arbejde med selve motivationen. 

 

Første skridt: Udryd utilfredshed 

Herzberg kaldte, som sagt, årsagerne til utilfredshed for hygiejnefaktorer. For at fjerne dem skal man bla. 
ind og berøre følgende forhold: 

• Løn og frynsegoder – Herunder lav løn sammenlignet med andre 

• Fysiske forhold – Herunder usikre og ubehagelig  

• Sociale forhold – Herunder intimiderende ledelse 

• Information – Herunder Manglende information 

• Sikkerhed/Tryghed – Herunder frygt for at blive fyret 

• Arbejdstid – Herunder uhensigtsmæssig og ufleksibel 

 

Alle disse handlinger hjælper til med, at udrydde utilfredsheden blandt medarbejdere. Der er ingen grund 

til, at forsøge, at motivere de ansatte, før disse udfordringer er ryddet af vejen. 

Umiddelbart så har jeg ikke gjort mig observationer som indikerer, at medarbejderne hos DHL er direkte 

utilfredse – tvært imod så giver de udtryk for, at de fleste af ovenstående forhold fungerer godt hos DHL. 

Det eneste af ovenstående forhold som halter hos DHL iflg. mine adspurgte respondenter, er forholdet 

omkring løn og frynsegoder. Medarbejderne mener, at deres kompetencer i forhold til forventningerne (og 

dermed i forhold til andre) overstiger deres lønniveau. Der bør altså fra ledelsens side af skabes fokus på 

dette område før hygiejnefaktoren for utilfredshed kan elimineres. Det er ikke nødvendigvis mere i løn der 

vil kunne udrydde denne utilfredshed men måske nærmere en omrokering og bedre match mellem 
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medarbejder og opgaver/ansvar, der er behovet. Denne observation vil jeg arbejde videre med i min 

analyse. 

Fordi medarbejdere ikke er utilfredse, betyder det ikke, at de er tilfredse – Den ydre motivation er 

kortvarig, men er alfa omega før, der kan være mulighed for, at skabe indre motivation – den 

længerevarende motivation. Så næste skridt er, at man skal i gang med at opbygge tilfredshed. Og det er 

her, man vil begynde, at se motiverede medarbejdere, der yder mere. 

Andet skridt: Skab betingelserne for tilfredshed 

For at skabe tilfredshed blandt medarbejdere, siger Herzberg, at du skal arbejde med 

motivationsfaktorerne. Man skal i gang med den proces han kaldte for ”job enrichment”. Her handler det 

om, at se på alle de arbejdsopgaver medarbejdere har, og finde områder hvor det kan gøres bedre og mere 

tilfredsstillende. Dette vil være forhold som følgende: 

• Jobbets indhold – Herunder effektivt opgavedesign, et job der udvikler sig – her duer det ikke med 

for mange gentagelser og at der ikke bliver stillet krav 

• Præstationsmuligheder – Herunder at man bliver set og belønnet, ikke ignoreret og ikke belønnet 

• Ansvar og indflydelse – Herunder uddelegering af ansvar og opgaver – Organisationen må ikke 

være for hierarkisk eller kontrollerende 

• Anerkendelse – Herunder at sikre kommunikation og involvering fremfor videregivelse af ordre 

• Personlige udviklingsmuligheder – Herunder Træning og forfremmelser, det nytter ikke noget at 

medarbejderne føler sig ”kørt fast”  

 

Når utilfredsheden er blevet elimineret som foreslået i min ovenstående analyse igennem, at sikre 

meningsfuldt arbejde igennem opgavedesign, belønnings-setup, uddelegering og medansvar, så vil ledelsen 

begynde, at se skabelse af ny indre motivation. Den stærke og længerevarende form for motivation i en 

afdeling. 

 

Deci & Ryan 

I mit metodeafsnit 6 forklarede jeg igennem Deci & Ryans SDT-teori omkring menneskets psykologiske 

natur, at der indenfor skabelsen af motivation arbejdes med nogle grundlæggende behov.  
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Hans forklaring eller påstand om, at mennesket har et grundlæggende behov, for at lære, føle sig 

kompetent og for at udvikle sig, hænger rigtig fint sammen med mit output fra mine spørgeskemaer og 

mine interviews.  

Her udtaler og svarer medarbejderne i teamet, at de har et stort behov for faglig udvikling igennem deres 

opgaver – de har behov for, at føle sig udfordret og samtidig vægter de penge højt i forhold til deres 

motivationsniveau. Mange af medarbejderne i teamet har været ansat forholdsvis længe i deres stillinger 

hos DHL – der har ikke været den jobrotation der først var tænkt, og de er derfor utrolig kompetente i 

deres nuværende opgaver. Dét at føle sig kompetent og succesfuld generere ofte engagement og gåpåmod, 

denne kompetenthedsfølelse skal dog opfølges og udnyttes – går der for længe med komplet 

kompetenthedsfølelse, kan det nemlig medvirke til manglende motivation grundet for lidt udfordring. 

Præcis dette faktum gør sig gældende, hvis man ser på mine spørgeskemabesvarelser. Samtlige af mine 

adspurgte respondenter føler et lavt motivationsniveau og ud fra mine tidligere analyser, af bla. mine 

besvarelser af mit spørgeskema og mine interviews, har jeg set, at den manglende motivation grunder ud i 

for lidt faglig udvikling.  

 

Crowding in/Crowding Out 

Deci & Ryan taler også om Crowding in og Crowding out effekten, også denne teori gør sig gældende for 

medarbejderne hos DHL. Crowding out effekten sker ofte hvis medarbejderne føler sig styret af en grad, 

hvori fornemmelse af eget råderum og medbestemmelse forsvinder. Medarbejderne vil miste pusten og 

motivationen. Både manglende jobrotation og udtalelsen fra mit interview omkring mange gode idéer 

falder til jorden grundet manglende motivation, kan være effekten af et Crowding out forhold. Hvis 

ledelsen i stedet kunne sikre medarbejderne den jobrotation som de efterspørger og følelsen af, at blive 

hørt igennem en form for måling og belønning, så er det min overbevisning, at ledelsen hos DHL vil 

begynde, at se en Crowding in effekt i stedet. At medarbejderne vil få fornemmelsen af at ”høre til” – at 

føle samhørighed og føle sig udfordret og under faglig udvikling. 

Deci & Ryan´s SDT-teori taler også om Autonomi - at være sin egen herre og vigtigheden af, at handle ud fra 

ens egen overbevisning i stedet for, at blive dikteret og adlyde andres ordrer. Dette er også et forhold, som 

ledelsen kan inkludere i deres nye fokusområde. Jeg vil anbefale ledelsen, at man arbejder på, at få denne 

følelse af autonomi inkorporeret i den daglige operation – igen vil jeg referere til mine besvarelser fra mine 

spørgeskemaer og interviews, hvor medarbejderne gør mig det klart, at viljen fortsat er tilstede, ligesom 

engagementet vil være tilstede, hvis medarbejderne får følelsen af autonomi. Situationen er den, at det ud 

fra udtalelserne fra medarbejderne ser ud til, at de mange kompetente og fagligt dygtige medarbejdere hos 

DHL, ligger inde med rigtig mange gode idéer og initiativer – ledelsen bør give plads til disse idéer og 
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initiativer – det er i sidste ende disse idéer og initiativer som vil drive det gode samarbejde mellem DHL og 

NN, og i og med at medarbejderne står i en situation, hvor de er blevet virkelig skrappe i deres opgaver og 

processer, så vurderer jeg derfor også, at de mange gode idéer og initiativer vil være af en karakter, der vil 

kunne skabe store operationelle forbedringer og resultater hos DHL. 

 

Igennem både Herzbergs 2 faktor teori og igennem Deci & Ryan´s SDT motivationsteori har det altså vist sig, 

at ledelsen hos DHL kan indhente meget brugbar viden for, at få skabt det helt rigtige fokus for, at blive i 

stand til, at få skabt incitamenter for skabelsen af ny længerevarende motivation. 

 

Analyse 8: Designvalg + kriterier  
 

Vil en implementering af et Performance Målesystem kunne backe motivationsteorien op og hvordan skal et 

sådan designes? Hvordan vil et sådant målesystem hjælpe til med, at styrke forholdet mellem DHL og NN? 

 

Definitionen af Performance Management om hvilken jeg i min metode 8 henviser til Friis og Hansens 

artikel, bekræfter mig i, at hele grundtanken med et Performance målesystem er, at en virksomhed bliver i 

stand til, at motivere deres medarbejdere til, at give en ekstra indsats via et højt motivationsniveau på 

specifikke arbejdsopgaver/områder. 

 

Netop et forbedret motivationsniveau er hvad ledelsen i DHL søger, og igennem min analyse 7 kom jeg 

frem til, at både motivationsteorien fra Herzberg og fra Deci & Ryan vil kunne hjælpe dette på vej. 

Helt specifikt analyserede jeg mig frem til, at Herzbergs 2 faktor teori hang rigtig godt i tråd med den 

manglende motivation grundet utilfredshed/ej tilfredshed grundet områderne lønniveau, manglende 

rotation og rutinepræget slavisk hverdag i operationen hos DHL. Ydermere vurderede jeg også i min analyse 

7, at den manglende motivation på lageret skyldtes, at ledelsen ikke havde haft fokus på begrebet Job 

enrichment fra Deci & Ryans SDT motivationsteori, og at netop dette manglende fokus kunne have været 

med til, at have forudsaget det dalende motivationsniveau. 

Disse konklusioner kom jeg frem til via mine spørgeskemabesvarelser samt mine interviews. 

 

Via mine spørgeskemabesvarelser samt interviews gjorde jeg mig tillige observationer omkring, hvor 

tydeligt det er, at medarbejderne på lageret hos DHL ønsker en form for måling, der kan føde sig en form 

for belønning af. En form for belønning som enten et økonomisk bidrag eller faglig udvikling og udfordring. 
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Ud fra min analyse omkring Herzbergs 2 faktor teori vil jeg mene, at et Performance målesystem vil kunne 

bidrage til, at styrke den ydre motivation igennem det slutprodukt et målesystem vil ende ud med. Mere 

specifikt mener jeg, at man via et Performance målesystem vil have bedre mulighed som ledelse i, at 

argumentere for eventuelle aktuelle lønstigerne eller bonusanordninger. 

 

Når det gælder den indre motivationstype så tror jeg også på at et Performance målesystem vil kunne 

bidrag. Et Performance målesystem vil hjælpe med, at sætte fokus på begrebet job enrichment og skabe en 

crowding in effekt i form af en højere autonomifølelse hos medarbejderne, og et performance målesystem 

vil tilmed skabe et slags tilhørelses forhold for medarbejderne, de vil føle samhørighed – de vil få følelsen 

af, at de som individer, er vigtige for det operationelle resultatet hos DHL og de vil føle bedre udnyttelse af 

deres faglige kompetencer.  

 

Designvalg 

I mit metodeafsnit 8 refererer jeg til Performance Management teorien 23 omkring, hvordan et 

Performance målingssystem skal struktureres, før man vil få den fulde effekt af systemet. 

I nedenstående figur ses de 3 elementer som en præstationsmåling indeholder. 

 

 

Første step i designprocessen er, at få defineret de typer af opgaver som man ønsker, at måle sine 

medarbejdere på. 

Her vil jeg trække en streg tilbage til mine spørgeskema samt interviews. Samtlige adspurgte respondenter 

svarede 3 samme valgmuligheder under spørgsmålet, omkring hvilke måledimensioner de ville finde 

relevante for et eventuelt Performance målesystem. Det var disse 3 måledimensioner: 

 

• Kvalitet 

                                                           
23 Her henviser jeg til referenceliste, afsnittet omkring undervisningsmateriale 
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• Hurtighed 

• Initiativer 

 

Og tillige svarede samtlige adspurgte respondenter JA til spørgsmålet om, hvorvidt et sådan Performance 

målesystem ville kunne bidrage til, at de ville føle sig mere motiverede i deres daglige arbejde på lageret 

hos DHL. 

Også min interviewede Operations Manager gav udtryk for, at netop disse 3 måle dimensioner ville give 

mening for både DHL og NN. 

Hans argument for at netop disse 3 måledimensioner ville være relevante for et Performance målesystem 

for DHL var: 

 

• Kvalitet er lig med alfa omega i NN´s øjne. 

• Hurtighed vil være DHL´s mulighed for at styrke deres økonomiske gevinst på det operationelle 

plan 

• Initiativer vil være grundlaget for at kunne styrke forholdet mellem DHL og NN 

 

Det vil derfor være min anbefaling, at disse 3 uddybede performancetyper bør udgøre den første del af et 

Performance målesystem hos DHL. Ikke kun medarbejderne giver udtryk for, at disse 3 typer vil kunne være 

med til, at styrke deres motivation, men også den opererende operations manager finder dem relevante for 

DHL´s fremtidige vækst. 

Vigtige motivationstyper som mine adspurgte respondenter henførte til i mine spørgeskemabesvarelser var 

typerne: 

 

• Anerkendelse 

• Høj social status 

• Fag udvikling 

 

Alle adspurgte respondenter mener altså, at også disse 3 typer motivationstyper vil kunne forstærke deres 

motivationsniveau. En idé ville for ledelsen også være, at inkludere disse typer eller helt, at udskifte nogle 

af de 3 først nævnte, som måledimensioner i et Performance målingssystem. Stadig er det selvfølgelig 

vigtigt, at alle måledimensionerne er relevante for DHL´s fremtidige vækst og man kan så også diskutere 

hvor mange måledimensioner der bør være i et optimalt performance målesystem.  
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Andet step i designprocessen er, at få fastlagt et target-setting, altså vurdere hvilke opnåelser der er mulige 

ud fra de valgte opgavetyper. 

Jeg vil nøjes med, at arbejde med en analyse for target-setting på de 3 først nævnte måledimensioner, som 

alle bliver backet up af både medarbejdere samt ledelse. 

 

Min første analyse hér vil være på måledimensionen Kvalitet. Hvilket target/udfald er muligt, at måle ud fra 

måledimensionen kvalitet? 

I dag opererer DHL og NN med en månedlig scrapping-opgørelse. Mere specifikt betyder det, at NN hver 

måned sender DHL en opgørelse over alle de scrappinger, de har måtte foretage grundet fejl eller mangler i 

og ved håndteringen af deres produkter fra DHLs side af. DHL bliver derefter opkrævet et 

”erstatningsbeløb” enten svarende til produkternes salgspris eller også for den max erstatningssum, som 

DHL har indskrevet i kontrakten med NN. Det er nogle utroligt høje værdier NNs produkter kan løbe op i 

ved en evt. scrapping, og DHL har derfor haft et krav til kontrakten imellem de to partnere til, at DHL max 

kan blive opkrævet for 500t DKK ved scrapping af en forsendelse, der ikke har været håndteret korrekt og 

derfor må scrappes. Endnu et godt argument for netop, at inkludere Kvalitet som en måledimension i et 

Performance målesystem – både DHL og NN vil få noget økonomisk ud af det, hvis kvaliteten i det 

operationelle team bliver bedre via måling af performance. 

Min anbefaling til ledelsen vil være, at man target-sætter ud fra ambitioner i hånd med tendens på denne 

måledimension. Der skabes ikke yderligere motivation hvis man vælger, at target-sætte denne 

måledimension til f.eks. 0 scrappinger, hvis tendensen er noget helt andet. Tværtimod så vil medarbejderne 

se target-setting som uopnåelig og derfor helt se bort fra denne måledimension i deres udførelse af deres 

opgaver.  

 

Min analyse arbejder nu videre med måledimensionen Hurtighed. 

I den daglige operation på lageret i DHL bliver alt målt på tid. I kontrakten mellem DHL og NN er der et 

afsnit omkring KPI-måling, som generere en del af den Markup som DHL fakturerer NN hver måned. Denne 

KPI-måling foretages dels på de operationelle resultater på lageret, og dels på de operationelle resultater 

på shipping office. Alle processer dokumenteres inklusiv målt tidsforbrug. Denne måledimension vil altså 

ligesom Kvalitet, være med til, at forbedre DHL´s økonomiske gevinst. 

De daglige tidsmålinger gør det nemt, at fastsætte target på denne måledimension. Igen bør ledelsen sætte 

target ud fra ambitioner holdt op imod tendenser for ikke, at overvurdere hvad der er fysisk muligt, at opnå 

for medarbejderne. 
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Sidste af 3 førstnævnte ønskede måledimensioner er initiativer.  

 

Idéboksen 

I mit interview fra analyse 6 gjorde min respondent, den menige medarbejder, mig bekendt med ledelsen 

går glip af en masse rigtig gode forslag og idéer fra medarbejderne på gulvet. Medarbejderne på gulvet er 

dem der dagligt står for alle processerne ved håndteringen af NN´s produkter når de enten ankommer til 

siten og skal opbevares eller når de skal afhentes og pakkes forsvarligt. Det er derfor min overbevisning at 

det er lige præcis denne medarbejdergruppe der har meget indsigt i hvad der virker og ikke virker i dag. De 

ser, føler og mærker på egen krop hvor eventuelle stopklodser i produktionen eller konflikter har effekt på 

den performance der udføres. Jeg tror der kan gå rigtig meget vigtig information tabt i og med, at der ikke i 

dag eksisterer et fokus og eller proces for hvordan disse idéer og eller observationer skal håndteres og 

belønnes. 

En idé for ledelsen kunne være at få implementeret en slags idéboks. En idéboks hvori de enkelte 

medarbejdere kunne adressere nye initiativer eller observationer der kan føre til samme. Næste skridt med 

idéboksen ville være at inkludere de indkommende idéer og eller observation når der udarbejdes måling på 

de enkelte medarbejdere. Man kan så diskutere hvorledes man bør target sætte denne måledimension. Bør 

der måle per initiativ eller på outputtet af et initiativ. Det vil ikke altid være sådan at et initiativ vil afkaste 

sig en økonomisk gevinst, et initiativ ville f.eks også kunne være en investering i andet udstyr, flere ansatte 

eller andet der kan være en stopklods i den i dag eksisterende produktion på gulvet. Derfor bør man 

overveje om måledimensionen initiativ bør belønnes per idéer fremfor output.       

 

Tredje og sidste step i designprocessen er, at vurdere hvilken vægtning man i ledelsen ønsker – mere 

specifikt, hvilke typer af valgte opgaver der skal måles på, vil for ledelsen vægte højere end andre 

opgavetyper. Dette bør hænge uløseligt sammen med den strategi som ledelsen sætter sig. 

Måledimensionerne er til for, at motivere medarbejderne til, at arbejde ekstra hårdt på helt specifikke 

udtænkte opgaver, derfor den røde tråd til den valgte strategi. 

 

Designkriterier 

I mit metodeafsnit 8 fortæller jeg om teorien bag designkriterier, hvilke forskellige fald grupper som 

ledelsen skal styre udenom undervejs i designfastlæggelsen af deres systemdesign, ellers vil de ikke komme 

i mål med deres ambition om, at målesystemet skal danne grundlag for ny indre motivation, og derigennem 

kunne bidrage til et forstærket samarbejde mellem DHL og NN. 

Disse fald-grupper vil jeg analysere på i følgende analyseafsnit. 
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Forvrængning 

Hvor komplet indfanger målingen den målte præstations værdiskabelse for afdelingen/organisationen? 

Når DHL´s ledelse skal ind og vælge hvilke slags opgaver der skal måles på indenfor hver af de 3 

måledimensioner, så er det vigtigt, at de opgaver man vælger, at måle på i målesystemet, har en 

årsagssammenhæng til værdiskabelsen i organisationen. 

I mit analyseafsnit omkring måledimensioner var min anbefaling til DHL´s ledelse, at det var dimensionerne 

kvalitet, hurtighed og initiativer der bør måles ud fra i et systemdesign. Jeg har altså allerede vurderet, at 

disse 3 typer af dimensioner hver i sær og til sammen vil måle sig pænt med en værdiskabelse for DHL og 

dermed NN. 

Men ledelsen har nu en opgave i, at få udpeget nogle specifikke opgaver i operationen, der kan linke op til 

lige præcis disse måledimensioner. Altså at udpege opgaver der i dag bliver udført i operationen, som alle 

berører en af disse 3 dimensioner. På den måde er der en klar årsagssammenhæng mellem 

måledimensioner og opgaver, som sammen driver en værdiskabelse for DHL og NN. 

Tilmed er det vigtigt, at have fleropgave problematikken i baghovedet undervejs i udvælgelsen af opgaver 

der skal måles på. Det er vigtigt, at systemet kan indfange alle de opgaver som medarbejderen er påtænkt, 

at skulle løse i sit job i bestræbelserne på, at skabe værdi for organisationen. Forholdet eksternaliteter, 

altså om målingen tager højde for afhængighedsforhold mellem den enkelte medarbejders job og andre 

medarbejderes job, er også vigtig i udvælgelsen af opgaver der bør måles på. Det er ikke fair, at måle en 

medarbejder på én type opgave ved udelukkende, at se på udførelsen af denne, hvis opgaven er afhængig 

af, at også andre opgaver er udført – der vil nemlig her opstå en konflikt i og med, at den medarbejder der 

måles på, ikke har haft en påvirkning på opgaven der blev/ikke blev udført før medarbejderens egen 

opgave. 

 

Også ukontrollerbare risici bør inkluderes i overvejelsen omkring hvilke opgaver der bør måles på – støj 

eller risici kan forudsage, at medarbejderens reelle indsats ikke afspejles i målingen. Der skal altså kunne 

ses bort fra/styres udenom disse ukontrollerbare risici, så de ikke påvirker målingen og gør den ukomplet. 

En måling på en opgave der skal kunne bidrage til en performancevurdering på hurtighed, skal altså kunne 

ekskludere forhold som f.eks. hvis en lastbil der kommer for, at blive lastet med produkter hos DHL, ikke 

lever op til de kvalitetskrav der foreligger: At temperaturen i lastbilen afgiver fra det tilladte som et 

eksempel – i et sådan tilfælde vil hele operationens tidsmåling først skulle startes, når temperaturen eller 

andre ukontrollerbare forhold for DHL-medarbejderen er bragt i orden.  
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Det er vigtigt, at det synliggøres for de målte medarbejdere, at opgaverne der måles på er ”rene” for 

påvirkning af andre medarbejdere og forhold. Først herefter vil man opnå et effektivt systemdesign. 

Men der er yderligere to forhold, der bør tænkes ind i et effektivt målesystemdesign. Det første er 

manipulation. Det skal ikke for medarbejderen være muligt, at han/hun kan udnytte sin magt for egen 

vindings skyld. Det er vigtigt, at ledelsen hos DHL har fokus på, at udvælge opgaver til, at måle på som 

medarbejderen ikke har mulighed for, at påvirke via manipulation – via eksklusiv egen viden eller måske 

helt ved, at være i stand til, at skjule hvorvidt en opgave er udført eller ej, eller hvordan den er udført. Det 

skal undgås, at medarbejderen er i stand til, at skjule handlinger og informationer overfor ledelsen i forhold 

til opgavernes udførsel. 

Sidste forhold i opnåelsen af et effektivt systemdesign er, at de omkostninger der relaterer sig til udvikling 

og implementering af et system samt omkostningerne ved, at drifte og vedligeholde systemet, kan opvejes 

af det output ledelsen vil få ud af et sådant system – altså at designsystemet ikke koster flere penge, at 

konstruere, bruge og vedligeholde end det afkaster sig i sidste ende i form af gode præstationer. 

 

Subjektiv eller objektiv vurdering 

Subjektivitet handler om evaluators egen dømmekraft og kan ofte gøre evalueringer mere komplette, 

reducere risikoen og mindske manipulation. Samtidig er der med subjektivitet mulighed for tilpasning – 

f.eks. i forhold til nye opgaver undervejs samt mulighed for justering ved ukontrollerbare forhold sat fra 

øverste overordnende.  

 

Objektiv måling handler om, at evaluator kan være en hvilken som helst 3. part og kva de måledimensioner 

og derigennem typer af opgaver, der skal måles på, vurderer jeg, at der ikke bør være stor risiko for 

hverken manipulation eller forvrængning, det vil være helt specifikke typer af opgaver der sættes target for 

og måles på. Der ligger faste procedurer for hvordan både måledimensionen kvalitet og måledimensionen 

hurtighed bliver opgjort på, og derfor mener jeg, at måleudregningen af performance kan udføres af en 

hvilken som helst 3. part i organisationen. 

Manden der er nærmest operationen i dag er Operations Manageren, og han ville derfor være en 

favoritkandidat, hvis målingen skulle foregå subjektiv. Han er manden der bedst kender til de operationelle 

opgaver og deres omfang. Der kan ved subjektivitet tales om udfordringer som bla. løftebrud, favoritisme, 

mildhedsbasis, inkompetence og fællesforståelse og netop disse udfordringer vurderer jeg, ville kunne 

komme på tale ved valget af en subjektiv måling – det vil nærmest være en umulig opgave for en daglig 

leder, der er tæt knyttet til de daglige operationelle arbejdsgange og som samtidig ligger egne kræfter i 

performance opnåelsen af gulvet, grundet den eksisterende KPI måling fra NN´s side af, ikke at lade sig 
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påvirke af forhold som f.eks favoritisme. Som tidligere nævnt i min analyse, så er DHL´s månedlige 

økonomiske fortjeneste afhængig af performance opnåelse i operationen og derfor er det operations 

managerens opgave, at assistere hvor han kan på gulvet. 

 

Absolut (forudbestemt) eller Relativ (per sammenligning) præstationsopnåelse/evaluering  

Fordelene med en relativ måling er bla., at man får differentiering ind i evalueringerne og man får 

identifikation af talenter og medarbejdere med ”poor job match”.   

En effekt ved relativ præstationsopnåelse vil kunne være forøget forvrængning. Relative evalueringer kan 

underminere teamwork, i det man i en relativ måling sammenligner performance på tværs af 

medarbejderne, man holder altså deres opnåelser op imod hinanden for, at matche medarbejderne bedst 

muligt via kompetencer, der er en risiko for at et sådan forhold kan reducere incitamenter til at 

samarbejde.  

 

Ønsket der gør sig gældende i operationen i dag via besvarelserne på mine spørgeskemaer og interview er, 

at få skabt faglig udvikling blandt medarbejderne der føler sig kørt fast i faste rutiner, derfor vurderer jeg, 

at valget på en relativ måling vil have flere fordele på teamet end hvad en absolut måling vil have.  

 

Operationen er i dag delt op i 4 forskellige teams og hvert team udfører forskellige slags opgaver og har 

derfor forskellige ansvarsområder. 

Min vurdering vil derfor være, at man laver relative målinger indenfor hvert team. 

Mere specifikt vurderer jeg, at det giver mening, at vurdere performance op imod hinanden indenfor hvert 

team, men det vil ikke give mening, at vurdere performance på tværs af de forskellige teams, i det det er 

helt forskellige typer af opgaver og ansvarsområder der ligger i hvert team. 

Medarbejderne ønsker, at blive målt op og vurderet på dimensioner som bla. kvalitet og hurtighed, begge 

er dimensioner som bedst vurderes per sammenligning. 

En effekt af den manglende motivation grundet bla. den manglende rotation på gulvet, vil både medføre, at 

medarbejderne begynder, at arbejde ineffektivt og arbejder langsommere end hvis de føler sig motiveret. 

Skabes der motivation via f.eks. mere rotation imellem teams og opgaver, så vil det automatisk afhjælpe 

ineffektiviteten og medarbejderne vil være motiveret til, at arbejde hurtigere. Det er derfor min vurdering, 

at etablering af mere rotation sammen med valget af en relativ måling indenfor hvert team, vil genere mere 

motivation og bedre performance. 
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Kollektiv eller individuel måling 

Alle medarbejderne svarede i mit spørgeskema at de foretrækker en individuel måling, derimod mente 

DHL´s operations manager at en kollektiv måling ville være at foretrække. Dette begrundede han med at en 

individuel målestruktur ville have risiko for at ødelægge et godt samarbejde på gulvet i operationen – han 

mener at en kollektiv målestruktur vil kunne skabe mere fællesånd på gulvet og medvirke til mere 

motivation.  

Når man taler Performance Management så taler man meget om incitamenter – at skabe – et incitament-

system kan skabe to forskellige ting. Komplementaritet eller Substitution. Komplementaritet er når to 

variabler er komplementer bare, altså når dét at skabe noget skaber noget mere af samme kaliber. 

Substitution er når to styringselementer påvirker hinanden negativt.  

Jeg vil her trække en tråd til en case fra undervisningsmaterialet fra faget Performance Management. Casen 

hedder Holeby 24 og er et godt eksempel på dette. Holeby casen handler om en implementering af et 

incitament-system i en produktionsvirksomhed. Incitament systemet kommer ikke til at have den ønskede 

effekt – casen viser hvordan et incitament systems implementering i én afdeling af en virksomhed kan 

fungere positivt for den gældende afdeling, men også hvordan selv samme incitament systems 

implementering kan skabe problemer, i forhold til afdelingens forhold til resten af virksomheden. Læringen 

fra Holeby casen består i at man skal være varsom med differentiering i et team som er afhængige af 

hinanden, det kan ende med at koste mange penge på holdånden i en virksomhed, konflikter vil opstå og 

der vil være en ubehagelig tone medarbejderne i mellem. Hvis det lykkes for ledelsen at få implementeret 

et godt og sundt rotations-flow for alle medarbejderne, og vælger man at lave relativ målestruktur, så ser 

jeg ikke en udfordring i at vælge at gøre brug af den individuelle måling som medarbejderne efterspørger. 

Alle vil være en aktiv del af de forskellige teams på skift. De vil blive målt og vurderet individuelt og deres 

performance vil blive målt og vurderet op imod de andres performance indenfor samme team hvor alle 

altså har mulighed for at skabe de samme resultater. 

Vælger ledelsen hos DHL at få sammensat og implementeret det struktureret målesystem jeg anbefaler i 

afsnit 8, så vi det lykkes ledelsen af få skabt incitamenter i den operationelle arbejdsdag der vil afkaster sig 

en højt motivationsniveau. Incitament systemet vil omhandle måling på bla. Kvalitet og initiativer – begge 

faktorer vil afkaste sig økonomisk gevinst for både DHL og NN og kva NN´s store fokus og vægtning på og af 

kvalitet, vil jeg vurdere at den forbedret performance vil have en stor impact på forholdet mellem DHL og 

NN.   

                                                           
24 Holeby casen er en del af det undervisningsmateriale som jeg henviser til i referencelisten 
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Delkonklusion på analyse 6, 7 og 8 

 

Igennem mine spørgeskemabesvarelser fra medarbejderne i operationen hos DHL står det mig klart at der i 

dag generelt er et lavt motivationsniveau blandt de adspurgte respondenter. Der eksisterer altså i dag et 

grundlag for et ændret fokus fra ledelsens side af. Min konklusion på besvarelser af er, at godt nok er 

motivationsniveauet i dag lavt, men der er bestemt vilje og interesse blandt medarbejderne i operationen 

hos DHL. 

Samme spørgeskemabesvarelser konkluderer for mig, at det er faktorer indenfor alle de mulige 

motivationsperspektiver, der bør arbejdes med. Da det er en helt særlig lagerfunktion vi har med at gøre 

hos DHL, en særlighed der skal findes i samarbejdet med kunden som er Novo Nordisk, betyder det at 

medarbejderne også er af en særlig karakter i forhold til en gennemsnitmedarbejder på et lager. Netop 

dette forhold gør at stillingerne på lageret hos DHL er eftertragtet i branchen – Der er tale om opbevaring 

og lagerstyring af livsgivende medicin og som ansat på lageret hos DHL, føler man derfor et stort ansvar og 

man føler sig som en del af noget større. Som del ikke kun i DHL men også som del i Novo Nordisk.  

Ud fra dette faktum og ud fra mine spørgeskemabesvarelser konkluderer jeg derfor at vi hos DHL har at 

gøre med fagligt interesserede medarbejdere – at mulighed for faglig udvikling er en vigtig faktor når det 

gælder motivationsniveau. Samme spørgeskemabesvarelser konkluderer for mig, at det er faktorer 

indenfor alle de mulige motivationsperspektiver, der bør arbejdes med.  

Penge, forfremmelse og faglig udvikling vægter tungt iblandt medarbejderne der har svaret på mit 

spørgeskema. Selv mener de ikke at deres faglige kvalifikationer og ambitioner, matcher med deres 

opgaver og ansvar i dag. Mine respondenter besidder altså flere faglige kvalifikationer og ambitioner, end 

hvad der i dag bliver udnyttet og belønnet. 

Der er en utilfredshed tilsted, en utilfredshed der skal elimineres før det vil være muligt for ledelsen at 

skabe incitamenter til mere motiverede medarbejdere. Teorien fra Herzberg omkring utilfreds og 

tilfredshed backer denne anskuelse op. Herzberg taler ligeledes i hans motivations teori også om begrebet 

Job enrichment, vigtigheden i at medarbejdere føler deres kompetencer fuldt udnyttet og derigennem føler 

sig motiveret i deres arbejde. Mine observationer blandt medarbejderne hos DHL bliver altså alle backet op 

af motivationsteorien og igennem motivationsteorierne har jeg kunne give mig guidance til hvordan 

ledelsen i DHL bør ændre deres fokus før incitamenter til et højere motivationsniveau kan lykkes. 

Medarbejderne giver udtryk for at det blandt andet er den manglende rotation som har effekt på 

motivationsniveauet i dag. Uden rotation sætter DHL selv en stopklods for flere ting.  
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Igennem Deci & Ryan´s motivation teori har jeg analyseret mig frem til at der blandt medarbejderne hos 

DHL, bliver bla. skabt en Crowding out effekt, medarbejderne føler sig styret af en grad, hvori fornemmelse 

af eget råderum og medbestemmelse forsvinder. Medarbejderne mister derfor pusten og motivationen. 

Både manglende jobrotation og udtalelsen fra mit interview omkring mange gode idéer falder til jorden 

grundet manglende motivation, vurderes at være effekten af et Crowding out forhold. Hvis ledelsen i stedet 

kunne sikre medarbejderne den jobrotation som de efterspørger og følelsen af, at blive hørt igennem en 

form for måling og belønning, så er det min overbevisning, at ledelsen hos DHL vil begynde, at se en 

Crowding in effekt i stedet. At medarbejderne vil få fornemmelsen af at ”høre til” – at føle samhørighed og 

føle sig udfordret og under faglig udvikling. 

 

Deci & Ryan´s SDT-teori taler også om Autonomi - at være sin egen herre og vigtigheden af, at handle ud fra 

ens egen overbevisning i stedet for, at blive dikteret og adlyde andres ordrer. Dette er også et forhold, som 

ledelsen kan inkludere i deres nye fokusområde. Jeg vil anbefale ledelsen, at man arbejder på, at få denne 

følelse af autonomi inkorporeret i den daglige operation. Situationen er den, at det ud fra udtalelserne fra 

medarbejderne ser ud til, at de mange kompetente og fagligt dygtige medarbejdere hos DHL, ligger inde 

med rigtig mange gode idéer og initiativer – ledelsen bør give plads til disse idéer og initiativer – det er i 

sidste ende disse idéer og initiativer som vil drive det gode samarbejde mellem DHL og NN. 

I min analyse 8 var jeg inde og analyse mig frem til et optimalt målesystem for DHL. Jeg arbejdede i min 

analyse med designprocessen, Designkriterieren, Vurderingstypen samt Målestrukturen. 

Igennem mine spørgeskemabesvarelser, og interviews med både medarbejderne og Operations Manager er 

det mig tydeligt at et målesystem hos DHL bør omhandle måledimensionerne: Kvalitet, hurtighed og 

initiativer. Hver i sær vil de indbringe økonomisk gevinst for både DHL og NN og derfor giver de mening at 

måle på. 

Min anbefaling til target-setting indenfor hver af måledimensionerne er at ledelsen både forholder sig til 

ambitioner/strategi men også den trend der i dag er at se på de forskellige måledimensioner. Target-setting 

skal være ambitiøs men ikke urealistisk eller risikere ledelsen hos DHL at incitament systemet vil have den 

modsatte effekt end hvad tænkt var. Samtidig skal den valgte vægtning også have en rød tråd over til DHLs 

valgte strategi. Det nytter ikke noget at vægte anderledes end hvad den tænkte strategi er, i så fald vil 

fokus for medarbejdere og ledelse være uens. Medarbejderne vil gå efter opfyldelse der kan genere output 

for dem i form af belønning og ledelsen vil derfor ikke lykkes med valgte strategi.  

Ud fra min analyse af designkriterier konkluderer jeg at valg af opgaver der skal høre ind under hver 

måledimension ikke er uden betydning. Får at ledelsen hos DHL skal undgå diverse former for 
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forvrængning, risiko og manipulation, er det vigtigt at de opgaver der vælges at måle på udelukker 

mulighederne for disse fald grupper. 

 

I forhold til målestrukturen konkluderer jeg på baggrund af Holebycasen, at ledelsen i DHL skal varsom med 

differentiering blandt medarbejderne. Holebycasen viser hvordan differentiering blandt teams som er 

afhængige af hinanden, kan ende med at blive en bekostelig affære. Dette kan gå ud over holdånden i en 

virksomhed, konflikter vil opstå og der vil opstå en ubehagelig tone medarbejderne i mellem. Men jeg vil 

konkludere at, hvis det lykkes for ledelsen at få implementeret et godt og sundt rotations-flow for alle 

medarbejderne, og vælger man at lave relativ målestruktur, så ser jeg ikke en udfordring i at vælge at gøre 

brug af den individuelle måling som medarbejderne efterspørger. Alle vil være en aktiv del af de forskellige 

teams på skift. De vil blive målt og vurderet individuelt og deres performance vil blive målt og vurderet op 

imod de andres performance indenfor samme team hvor alle altså har mulighed for at skabe de samme 

resultater. 

Min endelig konklusion på mine analyser 6, 7 og 8 er at medarbejderne alle vil positive stemt overfor 

implementering af et Performance målesystem, vel og mærket i et målesystem der sætter fokus på kvalitet, 

hurtighed og initiativer – et målesystem der måler individuelt på medarbejderne og et målesystem som vil 

kunne sikre bedre økonomiske forhold samt rigtig opgave og ansvarsfordeling.  

Vælger ledelsen hos DHL at få sammensat og implementeret det struktureret målesystem jeg anbefaler i 

afsnit 8, så vi det lykkes ledelsen af få skabt incitamenter i den operationelle arbejdsdag der vil afkaster sig 

en højt motivationsniveau. Incitament systemet vil omhandle måling på bla. Kvalitet og initiativer – begge 

faktorer vil afkaste sig økonomisk gevinst for både DHL og NN og kva NN´s store fokus og vægtning på og af 

kvalitet, vil jeg vurdere at den forbedret performance vil have en stor impact på forholdet mellem DHL og 

NN.   
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Perspektiverende Konklusion 
 

Jeg har igennem hele min opgave benyttet mig af to alternative målertyper: Live-målertype 3 fra 

leverandøren Controlant og live-målertype 4 fra leverandøren TSS. Begge lever disse to målertyper op til de 

manglende features, som der er behov for, før der kan elimineres spildomkostninger hos DHL/NN.  

Jeg er overrasket over, at udbuddet af sådanne målertyper ikke er større, i det jeg igennem foretaget 

interviews med potentielle nye kunder for DHL, er blevet bekendt med, at efterspørgslen efter netop disse 

målertyper, er stor.  

Leverandøren TSS er i forhold til leverandøren Controlant, den tungeste spiller på markedet – de har størst 

kundebase og flere års erfaring. Men for at vurdere hvem af de to leverandører der vil være det bedste 

match til DHL/NN, er det værd også, at forholde sig andre forhold. Blandt andet den pris for produktet, som 

de to udbydere tilbyder, har en effekt på den samlede besparelse NN vil opleve på spildomkostninger. Helt 

specifikt vil der findes en besparelse for NN på spildomkostninger vedrørende både scrap pga. datoudløb, 

manglende live-funktion og bekræftet fra leverandøren Controlant, vil der ved valget af Controlant som 

leverandør også forekomme en besvarelse på den store kapitalbinding, som finder sted i dag i samarbejdet 

mellem NN og deres nuværende leverandør.  

Den udbudte stykpris for målertyperne har også en effekt på hvad den optimale pris per måler vil være for, 

at DHL kan opnå økonomisk succes ved, at blive Novo Nordisk´s foretrukne leverandør af måleudstyr.  

En optimal prisfastsættelse af de to målertyper skal findes et sted imellem den minimums stykpris og 

maksimums stykpris som jeg har beregnet i min analyse: 

• Ved minimums stykprisen vil DHL finde sit breakeven punkt for lige præcis, at få dækket sine 

omkostninger ved valget som udbyder af måleenheder til NN. 

Den totale maksimumsbesparelse for NN vil i sådan et tilfælde betyde ca. DKK 16m ved valget af 

målertype 3 og DKK 11m ved valget af målertype 4. 

 

• Ved maksimums stykprisen vil DHL finde NN´s breakeven punkt for lige præcis, at tjene på aftalen i 

forhold til deres nuværende setup.  

I forhold til de mange store potentielle nye kunder, som jeg har været i kontakt med igennem min 

analysedel i opgaven, og i forhold til udfaldet af min PESTEL analyse, vil jeg konkludere, at der er et stort 

vækstpotentiale for DHL ved, at bevæge sig ind på udbydermarkedet af måleenheder. Igennem mine 

interviews i min analysedel står det mig klart, at efterspørgslen på målertype 3 eller 4 er stor og kva de 
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interviewede virksomhedsbrancher vurderer jeg også, at netop DHL som udbyder til disse, vil være godt 

stille i forhold til den fornødne erfaring indenfor deres felt. Leo Pharma ligger sig tæt op ad Novo Nordisk 

som allerede er DHL´s kunde, hvilket vil sige, at DHL allerede har stort kendskab til de kvalitetskrav der 

sættes indenfor denne branche når det gælder håndtering og fragt af deres produkter. 

Coop, som er en stor detailforhandler, vil være en ny branche for DHL, at arbejde sammen med og der vil 

derfor være ukendte krav til håndteringen og fragten af deres produkter, dog vælger jeg, at tro på, at disse 

krav vil være noget mindre og nemmere at overholde, end de skrappe krav som stilles af 

medicinalbranchen.  

DHL´s egen konkurrent Logistikvirksomheden Leman efterspørger iflg. mit interview også en ny målertype 

som type 3 eller 4. Og indenfor logistikbranchen er DHL helt på hjemmebane – jeg ser derfor ingen grund 

til, at vurdere, at Leman ikke kan blive en fremtidig samarbejdspartner på denne front. 

Der er klart faktorer i omverdenen som DHL bør være opmærksomme på hvis de vælger, at gå med en 

produktporteføljeudvidelse. Politiske ændringer i kvalitetskrav, Teknologiske opgradering af IT-udstyr samt 

lovgivningsændringer indenfor konkurrence og monopol på markedet, vil alle være faktorer som DHL ikke 

selv kan påvirke, men må indordne sig efter. Alle kan de have økonomisk effekt og bør derfor inkluderes i 

en fremtidig vækststrategi. 

Min SWOT-analyse summer op på ovennævnte forhold – den største fordel ved skiftet er, at de vil styrke 

samarbejdet med NN og samtidig kunne øge både NN´s og egen omsætning markant. Dele af ulemperne 

vurderes at være knyttet til løsninger, som DHL er i stand til at håndtere bortset fra, at afhængigheden til 

valgt leverandør, vil være meget stor. 

Igennem mine spørgeskemabesvarelser fra medarbejderne i operationen hos DHL står det mig klart, at der i 

dag generelt er et lavt motivationsniveau blandt de adspurgte respondenter. Der eksisterer altså i dag et 

grundlag for et ændret fokus fra ledelsens side af. Min konklusion på samme besvarelser er, at godt nok er 

motivationsniveauet i dag lavt, men der er bestemt vilje og interesse blandt medarbejderne i operationen 

hos DHL. Tilmed har medarbejderne selv mange idéer til, hvordan man kan komme denne problematik til 

livs. 

Både igennem Herzbergs 2 faktor teori og igennem Deci & Ryan+s SDT motivationsteori har det igennem 

mine analyser vist sig, at ledelsen hos DHL kan indhente meget brugbar viden for, at få skabt det helt rigtige 

fokus for, at blive i stand til, at få skabt incitamenter for skabelsen af ny længerevarende motivation. 
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Første skridt på vejen for ledelsen i DHL er elimineringen af utilfredshed som Herzberg omtaler i hans 

motivationsteori. Der hersker en utilfredshed blandt medarbejderne hos DHL i det, der er mangel på 

rotation i opgaver og ansvar. Medarbejderne føler, at deres kompetencer overstiger deres opgaver og 

ansvar - dette mener de, blandet andet skyldtes den manglende rotation – medarbejderne er kørt fast i 

rutineopgaver og ansvar. Alle har opnået stor viden og kompetencer for deres opgaver og ansvar, men der 

er ingen ændring i deres lønforhold og derfor utilfredsheden. 

Herzbergs motivationsteori omkring Job enrichment hænger uløseligt sammen med andet skridt for 

ledelsen: Skab betingelserne for tilfredshed. Vigtigheden i at medarbejdere føler deres kompetencer fuldt 

udnyttet og derigennem føler sig motiveret i deres arbejde. 

Igennem Deci & Ryan´s motivation teori har jeg analyseret mig frem til, at der blandt medarbejderne hos 

DHL, bla. bliver skabt en Crowding out effekt. Medarbejderne føler sig styret af en grad, hvori fornemmelse 

af eget råderum og medbestemmelse forsvinder. Medarbejderne mister derfor pusten og motivationen. 

Både manglende jobrotation samt udtalelsen fra mit interview, omkring at mange gode idéer falder til 

jorden grundet manglende motivation vurderes, at være effekten af et Crowding out forhold. Hvis ledelsen 

i stedet kunne sikre medarbejderne den jobrotation som de efterspørger og følelsen af, at blive hørt 

igennem en form for måling og belønning, så er det min overbevisning, at ledelsen hos DHL vil begynde, at 

se en Crowding in effekt i stedet. At medarbejderne vil få fornemmelsen af at ”høre til” – at føle 

samhørighed og føle sig udfordret og under faglig udvikling. 

 

Deci & Ryan´s SDT-teori taler også om Autonomi - at være sin egen herre og vigtigheden af, at handle ud fra 

ens egen overbevisning i stedet for, at blive dikteret og adlyde andres ordrer. Dette er også et forhold, som 

ledelsen kan inkludere i deres nye fokusområde. Jeg vil anbefale ledelsen, at man arbejder på, at få denne 

følelse af autonomi inkorporeret i den daglige operation. Situationen er den, at det ud fra udtalelserne fra 

medarbejderne ser ud til, at de mange kompetente og fagligt dygtige medarbejdere hos DHL, ligger inde 

med rigtig mange gode idéer og initiativer – ledelsen bør give plads til disse idéer og initiativer – det er i 

sidste ende disse idéer og initiativer som vil drive det gode samarbejde mellem DHL og NN. 

I min analyse 8 analyserede mig frem til et optimalt målesystem for DHL. Jeg arbejdede i min analyse med 

designprocessen, Designkriterieren, Vurderingstypen samt Målestrukturen. 

Igennem mine analyser er det mig tydeligt, at et målesystem hos DHL bør omhandle måledimensionerne: 

Kvalitet, hurtighed og initiativer. Hver i sær vil de indbringe økonomisk gevinst for både DHL og NN og 

derfor giver de mening, at måle på. 

Min anbefaling til target-setting indenfor hver af måledimensionerne er, at ledelsen både forholder sig til 

ambitioner/strategi men også den trend der i dag er, at se på de forskellige måledimensioner. Target- 
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setting skal være ambitiøs men ikke urealistisk ellers risikere ledelsen hos DHL, at incitament-systemet vil 

have den modsatte effekt end hvad tænkt var. Samtidig skal den valgte vægtning også have en rød tråd 

over til DHL´s valgte strategi. 

Ud fra min analyse af designkriterier konkluderer jeg, at valg af opgaver der skal høre ind under hver 

måledimension, ikke er uden betydning. For at ledelsen hos DHL skal undgå diverse former for 

forvrængning, risiko og manipulation, er det vigtigt, at de opgaver der vælges at måle på, udelukker 

mulighederne for disse fald grupper.  

Lykkes det for ledelsen, at få implementeret et godt og sundt rotations-flow for alle medarbejderne, og 

vælger man, at lave relativ målestruktur, så ser jeg ikke en udfordring i, at vælge, at gøre brug af den 

individuelle måling som medarbejderne efterspørger. Alle vil være en aktiv del af de forskellige teams på 

skift. De vil blive målt og vurderet individuelt og deres performance vil blive målt og vurderet op imod de 

andres performance indenfor samme team, hvor alle altså har mulighed for, at skabe de samme 

resultater/performance. 

Min endelig konklusion på mine analyser 6, 7 og 8 er, at medarbejderne alle vil positive stemt overfor 

implementering af et Performance målesystem, vel og mærket i et målesystem der sætter fokus på kvalitet, 

hurtighed og initiativer – et målesystem der måler individuelt på medarbejderne og et målesystem som vil 

kunne sikre bedre økonomiske forhold samt rigtig opgave og ansvars fordeling.  

Vælger ledelsen hos DHL at få sammensat og implementeret det struktureret målesystem som jeg 

anbefaler i afsnit 8, så vi det lykkes ledelsen at få skabt incitamenter i den operationelle arbejdsdag, der vil 

afkaster sig en højt motivationsniveau. Incitament-systemet bør omhandle måling på bla. Kvalitet og 

initiativer – begge faktorer vil afkaste sig økonomisk gevinst for både DHL og NN og kva NN´s store fokus og 

vægtning på og af kvalitet, vil jeg vurdere, at den forbedret performance også vil have en stor impact på 

forholdet mellem DHL og NN.   
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Bilag 
 

Bilag 1 

Excelberegninger brugt i min TDABC analyse 

Facts: 

 

 

Beregning af enhedsomkostning: 

 

 

Beregning af TTer pris ud fra Kapacitetsberegning – Type 1 som setuppet er i dag: 
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Beregning af TTer pris ud fra Kapacitetsberegning – Type 2 som setuppet er i dag: 
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Sammentælling af type 1+2 som setuppet er i dag med Cost Plus: 

 

 

Sammentælling af type 1+2 uden et cost plus setup: 
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Beregning af setup med Controlant – Målertype 3 ud fra et Cost Plus Setup: 
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Beregning af setup med Controlant – Målertype 3 uden et Cost Plus Setup: 
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Beregning af setup med TSS – Målertype 4 ud fra et Cost Plus Setup: 
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Beregning af setup med TSS – Målertype 4 uden et Cost Plus Setup: 
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Beregning af besparelser indtil videre: 
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Beregning af minimums prisfastsættelse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Beregning af Maksimums prisfastsættelse: 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Bilag 2 

Spørgeskema via Survey Monkey samt semistruktureret interview med respondent fra Lidl – Bilag genbrugt 

fra ACL opgave 2018 

https://da.surveymonkey.com/r/6JJ8FMW

 

https://da.surveymonkey.com/r/6JJ8FMW
https://da.surveymonkey.com/r/6JJ8FMW
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Bilag 3 

Spørgeskema med Respondent (HR direktør for Carlsberg) på vegne af Virksomheden: Carlsberg 

Svar modtaget retur på mail igennem min bekendt. 
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Bilag 4 

Spørgeskema med Respondent på vegne af Virksomheden: Coop Danmark 

Word fil modtaget retur på mail. 

………………………………. 

Introduktion 
 

Hvem er jeg? 

Mit navn er Tina Lund, 34 år og jeg er bosat i Greve. 

Jeg har haft mit virke hos DHL Supply Chain A/S fra 2014-2018. Her har jeg siddet som Business Analyst alt i 

mens jeg har læst min HD i Økonomistyring og Procesledelse. 

Jeg er i dag skiftet til en stilling som Business Controller & Business Partner hos Global IT i Pandora A/S. 

Jeg er nu ved at skrive min afsluttende hovedopgave på mit HD studie og i den forbindelse har jeg valgt at 

skrive ud fra en problemstilling som gjorde/gør sig gældende hos DHL Supply Chain A/S som jeg selvfølgelig 

fortsat er i god dialog med. 

Som led i netop denne afsluttende hovedopgave tillader jeg mig, at spørge ind til forhold hos jer som kan 

være af lignende type som dem jeg finder hos DHL Supply Chain A/S. DHL Supply Chain har bla. et lager i 

Greve hvor de samarbejder med Novo Nordisk A/S – Hér kører de et Cold Chain setup. 

 

Problembaggrund 
 

Produktionsvirksomheder har brug for lagerplads, hvor deres produkter kan befinde sig indtil de skal 

fragtes videre til slutkunden. Fra disse lagerfaciliteter skal der være knyttet gode muligheder for at fragte 

produkter under ordentlige forhold. 

Idét det er farmaceutiske produkter der håndteres på sitet i Greve, er håndteringen og transporten af 

produkterne underlagt nøje regulering. Specifikt for denne case, er det temperaturen hvor produkterne 

skal opbevares ved, der hele tiden skal kunne holdes konstant samt kunne overvåges og dokumenteres.  

Når produkterne skal fra lageret til den endelige destination bliver de derfor pakket med et speciel-

avanceret termometer, der kan dokumentere at produkterne ikke har været udsat for temperaturer 

udenfor den tilladte grænse under fragten. Skulle dette være tilfældet må medicinen kasseres. 
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Problemstilling 
 

I dag bruger DHL to type målere under fragt og de nuværende målere indeholder ikke de nødvendige 

features, som ville kunne eliminere scrappingomkostninger. – Min opgave er derfor at undersøge et 

alternativ. 

Scrapping-omkostningerne er forbundet ved at halve eller hele sendinger må scrappes, når de ankommer 

til endelige destination. Grunden til dette er at måleudstyret først kan aflæses ved ankomst, selvom den 

kritiske temperaturafvigelse muligvis er sket i starten af transporten, således er både lasten og transporten 

spildt.  

Ydermere er der risiko for spild af måleudstyr, idét der er en begrænset holdbarhed på måler type 2.  

 

 

………………………………. 

 

 

Undersøgelsesspørgsmål: 
 

1. Hvad er din jobfunktion? 

Kategorichef – Dybfrost &Is 

 

2. Kender du til processen vedrørende fragt af produkter i din virksomhed? 

Hvis nej, kan du afslutte spørgeskemaet. Tak for hjælpen. 

Hvis ja håber jeg at du vil fortsætte. 

 

Jeg kender til processen i det omfang at jeg ved at vi har egne lastbiler der samler op i vejle og 

distribuere vores frost/kølevarer videre derfra ud til hver enkelt butik.  

 

3. Kræver nogle af jeres produkter en bestemt temperatur ved fragt?  

Ja vi har både frost/kølevarer. 
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4. Hvordan sikrer I at jeres produkter holder den rette temperatur under fragt? 

Lastbilerne er tempereret om det enten er frost eller køl de distribuere. Der bliver lavet stikprøve 

kontrol for at følge om temperaturen er korrekt.   

 

5. Bruger I nogle former for overvågningsapparater under fragt? 

Hvis du må oplyse hvilke vil dette også være relevant for min opgave. 

Dette er jeg ikke 100% klar over, men jeg ved der bliver foretaget stikprøver og så er der 

termometer i lastbilerne der viser temperaturen.  

 

6. Hvilke fordele vil det give jer, hvis I kunne følge temperatur/fugtigheds niveau på jeres produkter 

under fragt – at spore evt. temperatur/fugtighedsafvigelser undervejs på fragten? 

Det vil give en fordel i forhold til at man sikre man overholder reglerne og det vil være en 

sikkerhed, da det er fødevarer vi fragter.  
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Bilag 5 

Spørgeskema med Respondent på vegne af Virksomheden: Leo Pharma 

Word fil modtaget retur på mail. 

 

 

………………………………. 

 

Introduktion 
 

Hvem er jeg? 

Mit navn er Tina Lund, 34 år og jeg er bosat i Greve. 

Jeg har haft mit virke hos DHL Supply Chain A/S fra 2014-2018. Her har jeg siddet som Business Analyst alt i 

mens jeg har læst min HD i Økonomistyring og Procesledelse. 

Jeg er i dag skiftet til en stilling som Business Controller & Business Partner hos Global IT i Pandora A/S. 

Jeg er nu ved at skrive min afsluttende hovedopgave på mit HD studie og i den forbindelse har jeg valgt at 

skrive ud fra en problemstilling som gjorde/gør sig gældende hos DHL Supply Chain A/S som jeg selvfølgelig 

fortsat er i god dialog med. 

Som led i netop denne afsluttende hovedopgave tillader jeg mig, at spørge ind til forhold hos jer som kan 

være af lignende type som dem jeg finder hos DHL Supply Chain A/S. DHL Supply Chain har bla. et lager i 

Greve hvor de samarbejder med Novo Nordisk A/S – Hér kører de et Cold Chain setup. 

 

Problembaggrund 
 

Produktionsvirksomheder har brug for lagerplads, hvor deres produkter kan befinde sig indtil de skal 

fragtes videre til slutkunden. Fra disse lagerfaciliteter skal der være knyttet gode muligheder for at fragte 

produkter under ordentlige forhold. 
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Idét det er farmaceutiske produkter der håndteres på sitet i Greve, er håndteringen og transporten af 

produkterne underlagt nøje regulering. Specifikt for denne case, er det temperaturen hvor produkterne 

skal opbevares ved, der hele tiden skal kunne holdes konstant samt kunne overvåges og dokumenteres.  

Når produkterne skal fra lageret til den endelige destination bliver de derfor pakket med et speciel-

avanceret termometer, der kan dokumentere at produkterne ikke har været udsat for temperaturer 

udenfor den tilladte grænse under fragten. Skulle dette være tilfældet må medicinen kasseres. 

 

Problemstilling 
 

I dag bruger DHL to type målere under fragt og de nuværende målere indeholder ikke de nødvendige 

features, som ville kunne eliminere scrappingomkostninger. – Min opgave er derfor at undersøge et 

alternativ. 

Scrapping-omkostningerne er forbundet ved at halve eller hele sendinger må scrappes, når de ankommer 

til endelige destination. Grunden til dette er at måleudstyret først kan aflæses ved ankomst, selvom den 

kritiske temperaturafvigelse muligvis er sket i starten af transporten, således er både lasten og transporten 

spildt.  

Ydermere er der risiko for spild af måleudstyr, idét der er en begrænset holdbarhed på måler type 2.  

 

Undersøgelsesspørgsmål: 
 

1. Hvad er din jobfunktion? Finance Business Partner  

 

2. Kender du til processen vedrørende fragt af produkter i din virksomhed? 

Hvis nej, kan du afslutte spørgeskemaet. Tak for hjælpen. 

Hvis ja håber jeg at du vil fortsætte. 

 

3. Kræver nogle af jeres produkter en bestemt temperatur ved fragt?  

LEO leverer varer til Climate Zone III+IV. Nogle produkter kræves at temperaturen holdes under 25 grader. 

Andre endnu lavere temperaturer. 

4. Hvordan sikrer I at jeres produkter holder den rette temperatur under fragt? 
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Det bliver overvåget for de produkter hvor det kræves (og hovedsageligt ud af Europa – al LEOs production 

kommer pt fra Europa.) 

 

5. Bruger I nogle former for overvågningsapparater under fragt? 

Hvis du må oplyse hvilke vil dette også være relevant for min opgave. 

LEO bruger temperatur logger (fugt overvåget ikke). Der bliver anvendt to per palle. 

USB baseret data indsamles – og customer order management tjekker data og releaser.  

Hvilke fordele vil det give jer, hvis I kunne følge temperatur/fugtigheds niveau på jeres produkter under 

fragt – at spore evt. temperatur/fugtighedsafvigelser undervejs på fragten?  

Kan bruges mere reactivt – hvis der bliver observeret Out-of-Spec kan det bruge til at gå baglæns i kæden 

og tjekke om de enkelte batches har overholdt grænseværdierne for lagerperiode os.  

Der kan komme inspection fra myndigher eller eget internt audit. Del af Good Distribution Practice som LEO 

har committed til – skal kunne dokumentere at denne følges – og dokumentere at temperaturkrav er 

overholdt.  

 

6.  
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Bilag 6 

Spørgeskema med Respondent på vegne af Virksomheden: Leman. 

Word fil modtaget retur på mail. 

 

 

………………………………. 

 

Introduktion 
 

Hvem er jeg? 

Mit navn er Tina Lund, 34 år og jeg er bosat i Greve. 

Jeg har haft mit virke hos DHL Supply Chain A/S fra 2014-2018. Her har jeg siddet som Business Analyst alt i 

mens jeg har læst min HD i Økonomistyring og Procesledelse. 

Jeg er i dag skiftet til en stilling som Business Controller & Business Partner hos Global IT i Pandora A/S. 

Jeg er nu ved at skrive min afsluttende hovedopgave på mit HD studie og i den forbindelse har jeg valgt at 

skrive ud fra en problemstilling som gjorde/gør sig gældende hos DHL Supply Chain A/S som jeg selvfølgelig 

fortsat er i god dialog med. 

Som led i netop denne afsluttende hovedopgave tillader jeg mig, at spørge ind til forhold hos jer som kan 

være af lignende type som dem jeg finder hos DHL Supply Chain A/S. DHL Supply Chain har bla. et lager i 

Greve hvor de samarbejder med Novo Nordisk A/S – Hér kører de et Cold Chain setup. 

 

Problembaggrund 
 

Produktionsvirksomheder har brug for lagerplads, hvor deres produkter kan befinde sig indtil de skal 

fragtes videre til slutkunden. Fra disse lagerfaciliteter skal der være knyttet gode muligheder for at fragte 

produkter under ordentlige forhold. 
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Idét det er farmaceutiske produkter der håndteres på sitet i Greve, er håndteringen og transporten af 

produkterne underlagt nøje regulering. Specifikt for denne case, er det temperaturen hvor produkterne 

skal opbevares ved, der hele tiden skal kunne holdes konstant samt kunne overvåges og dokumenteres.  

Når produkterne skal fra lageret til den endelige destination bliver de derfor pakket med et speciel-

avanceret termometer, der kan dokumentere at produkterne ikke har været udsat for temperaturer 

udenfor den tilladte grænse under fragten. Skulle dette være tilfældet må medicinen kasseres. 

 

Problemstilling 
 

I dag bruger DHL to type målere under fragt og de nuværende målere indeholder ikke de nødvendige 

features, som ville kunne eliminere scrappingomkostninger. – Min opgave er derfor at undersøge et 

alternativ. 

Scrapping-omkostningerne er forbundet ved at halve eller hele sendinger må scrappes, når de ankommer 

til endelige destination. Grunden til dette er at måleudstyret først kan aflæses ved ankomst, selvom den 

kritiske temperaturafvigelse muligvis er sket i starten af transporten, således er både lasten og transporten 

spildt.  

Ydermere er der risiko for spild af måleudstyr, idét der er en begrænset holdbarhed på måler type 2.  

 

Undersøgelsesspørgsmål: 
 

1. Hvad er din jobfunktion? 

Forwarding agent Air/Sea Pharma/healthcare  

 

2. Kender du til processen vedrørende fragt af produkter i din virksomhed? 

Hvis nej, kan du afslutte spørgeskemaet. Tak for hjælpen. 

Hvis ja håber jeg at du vil fortsætte. 

Ja det gør jeg.  

 

3. Kræver nogle af jeres produkter en bestemt temperatur ved fragt?  

Vi håndterer, 2-8 grader, 15-25 og tøris forsendelser. Ligeledes sender vi RAP container og RKN 

containere.  
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4. Hvordan sikrer I at jeres produkter holder den rette temperatur under fragt? 

Vi sikrer at vi benytter GDP godkendte vognmænd, airlines der kan håndtere temperaturer under 

flyvning og ved ankomstdestinationen. Vi har inden kører desuden Audits årligt på agenter, samt 

vognmænd.  

 

5. Bruger I nogle former for overvågningsapparater under fragt? 

Hvis du må oplyse hvilke vil dette også være relevant for min opgave. 

Temp loggere på produkterne.  

 

6. Hvilke fordele vil det give jer, hvis I kunne følge temperatur/fugtigheds niveau på jeres produkter 

under fragt – at spore evt. temperatur/fugtighedsafvigelser undervejs på fragten? 

Det ville gøre dagligdagen nemmere overfor kunden. PÅ den måde ville vi kunne dokumentere 

afvigelserne. Lige nu bliver vi adviseret fra kundens side hvis der er afvigelser på godset.  
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Bilag 7 

Besvarelser fra Spørgeskema på Surveymonkey.com: 18 adspurgte i operationen på lageret, 14 har svaret. I 

alt 10 spørgsmål besvaret af hver respondent 
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Bilag 8 

Semistruktureret interview med menig medarbejder fra lageret hos DHL - Egne notér foretaget under 

interviewet. 

 

Interview med menig medarbejder fra lageret hos DHL 

 

Hvor motiveret oplever du dig selv og resten af teamet? 

Mindre motiveret end til at starte med. 

Hvorfor tror du det er blevet sådan? 

 Ingen rotation som lovet – Ingen faglig udvikling 

 

Hvilke faktorer kan motivere dig og teamet? 

Faglig udvikling, Penge og forfremmelse 

 

Hvor tilfreds vil du vurdere I er med jeres lønniveau? 

Det er lavt i forhold til hvor dygtige vi er blevet. 

Kan du uddybe den mening? 

Spidskompetencer indenfor hvert vores felt og derfor ingen rotation. Lort under sygdom og ferie. 

 

Hvor tilfreds vil du vurdere I er med jeres opgaver og ansvar? 

Der er ingen udfordring i at lave de samme opgaver hele tiden - kedeligt 

 

I hvilken grad matcher eller overstiger jeres faglige kvalifikationer og ambitioner jeres daglige opgaver og 

ansvar i dag? 

De overstiger meget – vi både kan og vil gerne udvikle os og det gør vi ikke i båse… 

 

Hvor anerkendt føler I jer? 

Ok anerkendt – Det har der tidligere været fokus på 

 

Hvad bør et PM system måle på? 
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Kvalitet, Spead og initiativer 

Hvorfor lige disse? 

Fordi NN går meget op i kvalitet og tid og der florerer rigtig mange gode idéer rundt på gulvet dernede, folk 

bør belønnes for tiltag der kan forbedre. 

 

Individuel eller kollektiv måling? 

Klar individuel – størst motivationsdriver 

 

Vil et PM system generere mere motivation på gulvet? 

Det er jeg sikker på alle ville få ud af et system hvis de blev belønnet der ud fra også 
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Bilag 9 

Semistruktureret interview med Operations Manager hos DHL – Egne notér foretaget under interviewet. 

 

Interview med Operations Manager fra DHL 

 

Hvor motiveret oplever du operationsteamet i dag? 

Dalende motivation 

Mindre motiveret end ved opstart hvor Team følelse skabte motivation 

Du synes deres opgaver giver mening – det de gør, gør en forskel (livsgivende medicin) 

 

Hvad tror du dette skyldes? 

De synes de er lavere lønnet end lagermedarbejderne hos Novo Nordisk 

 

Hvilke faktorer oplever du motiverer teamet? 

Udvikling/uddannelse dels for at blive bedre og dels for at det giver tilbage.. kan give nyt perspektiv.. 

interesser kan opdages og folk kan vokse til nye typer roller. Mere i løn. Bonusordning måske 

 

I hvor høj i grad tror du teamet føler sig anerkendt i dag? 

Care about them (ledere) – de føler sig hørt. Vi har som ledelse arbejde meget med netop dette punkt. 

 

I hvilken grad matcher eller overstiger jeres faglige kvalifikationer og ambitioner jeres daglige opgaver og 

ansvar i dag? 

Det er nogle rigtig dygtige medarbejdere jeg har på lageret. Jeg oplever dem som trætte af lønnen men ikke 

af ansvarsdelen – jeg/vi har brugt meget tid på at få organisationen korrekt på plads, sørge for at de rigtige 

hoveder sidder med det rigtige ansvar – Det oplever jeg som på plads nu. 

 

Hvad bør et PM system måle på? 

Der er stort fokus på kvalitet og KPIer (tidsmålinger) og DHL er faktisk aflønnet af disse KPIer også.  

Ville give mening at måle på i et PM system. Både DHL og NN bruger rigtig mange penge på skader og 

scrappinger. Kvalitet ville helt sikkert være vigtig. 

 


