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Executive Summary 

Opportunistic behavior in shipping is a well-known problem for all of the participants 

in the industry. In 2019 and 2020 alone, the small Danish dry bulk shipping company 

Baltnav found USD 954.080,76 worth of incorrectly reported bunkers on its time 

chartered vessels by using bunker surveyors. This thesis set out to evaluate how 

Baltnav can further guard itself from opportunistic behavior in its international 

activities from a theoretical point of view. To do so, the thesis took its baseline in 

theory related to Transaction Cost Theory. The main objective of the thesis is to 

demonstrate the application of Transaction Cost Theory on Baltnav and its on-going 

bunker desk restructuring scheme. Thus, depict the pros and cons between the 

former bunker desk scheme (in-house) and Baltnavs newly established bunker desk 

scheme called Nordic Energy Partners (external body).  

Based on the latter, we conclude that an establishment of Nordic Energy Partners 

can be determined as an internalization which should be governanced as such by 

Baltnav to minimize the risks involved in a bunker transaction where high levels of 

behavioral- and environmental uncertainty exist. We find that the governance of the 

contractual relation between Baltnav and Nordic Energy Partners is based on a 

hybrid setup, but with a predominantly hierarchy orientation to overcome market 

failures such as opportunistic behavior.    

In addition, we conclude that the establishment of Nordic Energy Partners can add 

some competitive advantages via economies of scale, speculation in bunker 

transactions and a closer cooperation with the physical bunker suppliers.  

 

Lastly, we conclude that in conditions of both high levels of behavioral- and 

environmental uncertainty, formal and informal safeguards do not work at its full 

potential. As such we find Baltnav’s bunker transactions to be defined by high levels 

of environmental and behavioral uncertainty. Due to aforementioned, an 

internalization of the bunker transactions will benefit Baltnav to streamline its bunker 

purchase processes and gain profit compared with the previous setup which indeed 

was more orientated as a market setup. 

 

  



Nicolai von Hallas HD 2. Del, International Business  
Gustav Hasbo Afgangsprojekt  

Side 2 af 86 
 

1.0 - Indledning 

Verden bliver mere og mere globaliseret og lande og virksomheder bliver ligeledes 

mere og mere indbyrdes afhængige af hinanden. Virksomheder indgår strategiske 

alliancer og samarbejder, da disse kan give mulighed for at skabe bedre effektivitet 

og afkast. Når virksomheder indgår internationale, samarbejder og relationer, hvad er 

så det bedste at basere dette på? Kontrol eller tillid? Netop dette spørgsmål handler 

Krishnan et al (2016) artikel The Effectiveness of Contractual and Trust-based 

Governance in Strategic Alliances under Behavioral and Environmental Uncertainty 

om. Dette er vigtig viden for virksomheder, idet mange af disse internationale 

samarbejder fejler, da de ikke er i stand til at tackle de udfordringer, som er 

forårsaget af adfærds- og miljømæssig usikkerhed.  

 

Ifølge Wathne og Heide (2000)1 fører adfærds- og miljømæssig usikkerhed ofte til 

opportunisme, som bliver udøvet i form af svindel eller underudbud i forhold til en 

implicit eller eksplicit kontrakt. Williamson (1993) beskriver i sin artikel Opportunism 

and its Critics, hvordan informationsasymmetri kan gøre det muligt for en part at 

levere et lavere kvalitets- eller outputniveau, end aftalt i en indgået kontrakt.  

Det modsatte scenarie kan også eksistere, hvor en part aktivt overtræder en kontrakt 

ved at levere output eller kvalitetsniveauer ud over 1) hvad der var aftalt eller 2) hvad 

der faktisk er behov for hos den anden part.  

 

I shipping industrien er virksomheder til dagligt dybt forankret i det globale 

forsyningsnetværk, som er defineret ud fra mange forskellige aktører, der køber, 

transporterer og sælger varer. Branchen synes ud fra egne erfaringer at være præget 

af et højt niveau af adfærds- og miljømæssig usikkerhed, idet opportunisme og 

svindel er et anerkendt problem2. I og med at tørlastrederier ikke udelukkende kan 

satse på fragtmarkedet for at være konkurrencedygtige, er de nødsaget til også at 

fokusere på sine variable omkostninger heraf bunkers, som denne hovedopgave 

tager afsæt i. Specielt for rederier kræver det særligt et skarpt og vedvarende fokus 

på at optimere og risikostyre ens temporære faktorer til gavn for egne økonomiske 

 
1 Wathne og Heide (2000), Opportunism in Interfirm Relationships: Forms, Outcomes, and Solutions 
2The International Bunker Industry Association 
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interesser. Netop internationale samarbejdskontrakter og strategiske alliancer 

kommer her ind i billedet.  

 

Følgende opgave tager udgangspunkt i det lille tørlastrederi Baltnav og deres 

hidtidige bunker setup, som i skrivende stund er under omstrukturering. Opgaven vil 

forsøge at klarlægge, hvordan man garderer sig bedst muligt mod en tilsyneladende 

trussel i form af opportunistisk adfærd.  

1.1 - Problembaggrund  

Baltnav har til enhver given tid 50-60 skibe i sin flåde og er dermed en forholdsvis lille 

aktør på markedet set i forhold til større konkurrenter såsom Damskibsesselskabet 

Norden (flåde af 265 tørlastskibe3) og Oldendorff (flåde af 750 tørlastskibe4). Dog er 

der også andre aktører på markedet, som umiddelbart anses som værende i mere 

direkte konkurrence med Baltnav så som Falcon Maritime (32 skibe5), XO (40-50 

skibe6) og Clipper Bulk (75 skibe7). Der findes mere end 15 tørlastselskaber, som har 

hovedsæde i Danmark, som er i konkurrence med Baltnav. Essensen af dette er 

altså, at Baltnav befinder sig i et marked, som er præget af hård konkurrence, 

nærmere defineret som monopolistisk konkurrence. Ser man ud over danmarks 

grænser, findes der mange flere selskaber, som udbyder den samme service som 

Baltnav. Dette giver også et vist indtryk af, at den serviceydelse, som udbydes på 

tørlastmarkedet mere eller mindre er homogen. Grunden til at markedet, som Baltnav 

opererer i ikke anses, som værende fuldkommen konkurrence, skyldes at 

virksomhederne til dels kan differentiere sig fra hinanden. Dette kan blandt andet 

gøres i form af at opbygge tætte relationer til kunderne, have en moderne flåde, 

specialisere sig i bestemte fragtruter, have bestemt udstyr ombord på skibene, 

minimere risikoen overfor kunden ved at have en kritisk masse, tilbyde fleksibilitet, 

høj service og økonomisk sikkerhed. 

 
3 https://norden.com/business/dry-operator - besøgt d. 20.04.2021 
4 https://www.oldendorff.com/pages/fleet - besøgt d. 20.04.2021 
5 http://www.falcon-maritime.com/fleetlist/ - besøgt d. 20.04.2021 
6 https://xoshipping.com/tonnage-chartering/ - besøgt d. 20.04.2021 
7 https://clipper-bulk.com/our-fleet/ - besøgt d. 20.04.2021  

https://norden.com/business/dry-operator
https://www.oldendorff.com/pages/fleet
http://www.falcon-maritime.com/fleetlist/
https://xoshipping.com/tonnage-chartering/
https://clipper-bulk.com/our-fleet/
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Grundet den hårde konkurrence, der eksisterer i tørlastmarkedet, og den til dels 

homogene tilgang til de udbudte ydelser gør, at rederierne ikke udelukkende kun kan 

satse på fragtmarkedet for at være konkurrencedygtig.  

Rederierne bliver dermed nødt til at have en vedvarende indsats på at optimere og 

styre temporære faktorer til gavn for konkurrenceevne og omkostningsminimering.  

 

Når man taler om skibsfart er bunkerbranchen implicit en væsentlig faktor man skal 

tage højde for. Denne branche er også dybt forankret i det globale forsyningsnetværk 

og samtidig består den også af mange aktører. Bunkerbranchens eksistensgrundlag 

er, at levere brændstof til skibene således de kan sejle. Dette er gældende uanset 

om det er container, tank- eller tørlastskibe. Brændstoffet som skibene sejler på 

kaldes i fagterm bunkerolie, men i daglig tale blot bunkers.  

Den mest væsentlige temporære faktor hos et rederi udgøres af førnævnt bunkers, 

som uagtet er den største variable omkostning hos et rederi.  

Det er almindeligt kendt i industrien, uanset om der er tale om tank-, tørlast- eller 

containershipping, at der forekommer svindel med de bunkerkvantiteter (eller 

bunkerkvaliteter), der oplyses at være ombord på skibene8. Svindlen kan foretages i 

forskellige led i "forsyningskæden" for eksempel af bunkerproducenten, 

mellemhandler, bunkerleverandøren eller besætningen. Der er altså talrige 

eksempler og beviser på, at der eksisterer en udbredt opportunistisk adfærd indenfor 

bunkerhandel/-leverance, der forsøger at udnytte eller snyde verden over.  

Som tidligere beskrevet er Baltnav en forholdsvis lille aktør på shipping markedet, 

hvormed virksomheden alene ikke kan påvirke de spilleregler, som gør sig gældende 

på markedet, som det er lige nu.  

Derfor er man nødsaget til at tilpasse sig, hvormed det interessante ligger i, hvad 

Baltnav som virksomhed kan gøre, for at tilegne sig større kontrol over sine 

temporære faktorer, og dermed bibeholde, hvis ikke forbedre sin konkurrenceevne.  

 
8 Artikel: Skibsolie og cappucino-svindel: Bunkerbranchens blakkede ry 
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1.2 - Problemidentifikation 

Som beskrevet ovenfor er bunkers uden undtagelse den største variable udgift for 

alle rederier. Dermed sagt er denne omkostningspost også den, hvor der kan være 

den største besparelse krone/øre mæssigt. Ganske få procents besparelse og/eller 

optimering kan have en positiv indvirkning på selskabets profitabilitet. 

Omkostningsforholdet taget i betragtning, er dette også denne post, hvor der 

desværre svindles mest, idet det antages at bedst kunne betale sig. Det handler for 

Baltnav om at minimere de variable omkostninger, som de selv kan påvirke. At betale 

for bl.a. bunkers som slet ikke leveres, vurderes direkte modstridigt hertil. 

For at sætte omkostningsforholdet af bunkers i relief, er der nedenfor lavet et 

hypotetisk eksempel ud fra Baltnavs flåde, som ultimo december 2020 bestod af 52 

skibe. Eksemplet tager udgangspunkt i de gennemsnitlige verdenspriser ultimo 2020. 

Bunkerolien Very Low Sulphur Fuel Oil (VLSFO) er den mest normale anvendelige 

bunker samt Low Sulphur Marine Gas Oil (LSMGO). VLSFO forbrændes af skibene, 

når skibene ikke sejler i såkaldte Emission Control Areas (ECA-områder). I ECA-

områder er der indført skærpede regulativer for svovludledningen, så her anvendes 

LSMGO, som er et finere produkt, grundet sit lavere svovlindhold. Dermed er 

LMSGO som udgangspunkt også dyrere end VLFSO, da det er et mere raffineret 

produkt at fremstille. Gennemsnitsprisen på verdensplan ultimo 2020 for henholdsvis 

VLSFO samt LSMGO er 432,5 og 518,5 USD per Metric Ton (MT).  

Ud fra dataudtræk fra Baltnavs operationelle styresystem IMOS, er der udarbejdet et 

gennemsnitligt forbrug for flåden i 2020. Som vist i bilag 1, ses det at skibene i 

gennemsnit forbrænder 23 MT VLSFO samt 0,2 MT LSMGO om dagen når der 

sejles. Ved et havnekald, uanset om det er for at laste/losse, få bunkers ombord etc. 

er der et forbrug på hhv. 4 MT VLSFO og 1 MT LSMGO. 

 

Celle C24 i bilaget viser værdien af det samlede bunkerforbrug i 2020 tilsvarende  

USD 2.343.192,12. Dette tal skal ganges ud på hele flåden af 52 skibe, hvormed den 

totale omkostning for bunkers alene i 2020 tilsvarer en værdi af  
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USD 121.845.990,31. Dollarkursen d. 31.12.2020 er jf. Danmarks Nationalbank 

605,769. Dermed svarer de ca. USD 121 millioner dollars til omkring DKK 738 

millioner. 

 

Tanken bag opgaven og dens relevans er udtrykt i form af, at hvis Baltnav kan formå 

at spare blot 1% af den totale årlige omkostning for bunkers, vil dette alt andet lige 

give et plus på bundlinjen af DKK 7,38 millioner. Baltnavs bedste årsregnskab til dato 

er fra 2018 og viste et bruttoresultat på lidt over USD 4 millioner10 - eller ca 24 

millioner danske kroner om man vil. Dermed vil blot 1% besparelse på bunkers 

hypotetisk tilføre lidt over 30% til det bedste bruttoresultat i selskabet historie. Dette 

anses, som værende yderst relevant viden og erfaring, at Baltnav bør gøre sig. 

 

Optimering af bunkers og omkostninger hertil findes i mange former, og ikke 

udelukkende på at gardere sig mod svindel og opportunisme. Det er ikke noget nyt 

for rederierne at optimere driften af deres skibe. Man kan monitorere skibenes 

forbrug af bunkers, montere brændstofbesparende udstyr, nogle udarbejder løbende 

analyser af vind- og vejrforhold og tilpasser skibets fart derefter. Dette er blot nogle af 

de værktøjer, som skibsoperatørerne sidder med, for at kunne mindske forbruget af 

brændstof og dermed optimere profitten. 

 

Bunkerolie er en råvare, og dermed har den en flydende/variabel pris, som baseres 

på udbud/efterspørgsel. Ligesåvel som der spekuleres i brent-olie på diverse 

handelsplatforme for aktier og råvarer. 

Et handysizeskib har kapacitet til ca. 1.100 ton bunkers ombord. Vi antager opgaven 

igennem at et ton bunkers har en værdi af 432,5 USD. Grundet den høje værdi per 

ton kan en lille fejlmåling, have en stor betydning for Baltnav. Dermed er der også et 

belæg for, at diverse aktørers adfærd i forsyningskæden kan være styret af en 

stærkere form for økonomisk selvinteresse11.  

Hypotesen for opgaven er dermed baseret på internationale samarbejdspartneres 

adfærd. Vi vil se på,hvordan de forskellige aktører i forsyningskædens adfærd kan 

 
9 https://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/100250 - Besøgt d. 02.04.2021 
10 cvr.dk - besøgt d. 03.04.2021 
11 Jf. bilag “Baltnav General” 

https://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/100250
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påvirke Baltnav negativt i form af svindel med bunkers ud fra et 

transaktionsomkostningsteoritisk perspektiv, samt dennes indflydelse på deres 

konkurrenceevne.  

 

Baltnavs vision er at levere konkurrencedygtige fragtløsninger til eksisterende og 

fremtidige kunder12. Denne vision synes at afspejle vigtigheden af opgavens 

problemstilling i forhold til omkostningsminimering. Ved enten at blive svindlet og 

dermed betale for mere/mindre end den kontrakt der er indgået, vil dette påvirke 

Baltnavs konkurrenceevne i form af at kunne levere konkurrencedygtige priser. 

1.3 - Virksomhedsbeskrivelse 

Tørlastrederiet Baltnav  

Som nævnt i punkt 1.1 - Indledning er objektet for denne hovedopgave det mindre 

tørlastrederi Baltnav. Baltnav har fire kontorer i hhv. København, Singapore, Rio de 

Janeiro og Hobart, hvoraf hovedkontoret er i Singapore. Virksomheden håndterer 

som nævnt til dagligt 50-60 handelsskibe fordelt over hele verden. Ultimo 2020 

bestod Baltnav af i alt 23 ansatte og størstedelen sidder enten i Hellerup eller 

hovedkontoret Singapore.  

 

 
12 Baltnav.com - Besøgt d. 03.04.2021 
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Forneden er de økonomiske nøgletal for Baltnav årsregnskab 2018 og 2019. Grundet 

forlængelse af regnskabsåret 2020, som vil dække 1½ periode, er dette ikke 

offentliggjort endnu, og dermed ikke til rådighed.   

Man konsoliderede Baltnav A/S og Baltnav Singapore Pte Ltd i regnskabsåret 2019, 

hvilket også har betydning på væksten, som man kan se på bl.a. omsætningen og 

øget indtjeningen fra perioden for 2019.  

 

Økonomiske nøgletal:  

 

 

Idegrundlag  

Baltnav blev grundlagt i 2011 som et Joint venture mellem Peter Jeins Navision 

Group og den russiske industrigruppe Sodrugestvo. Samarbejdet gik ud på, at 

Baltnav skulle transportere en vis andel af den årlige volumen for Sodrugestvo, som 

producerer ingredienser til dyrefoder af soyabønner på en facilitet i Kaliningrad13.  

I 2014 blev den russiske partner købt ud og Michael Bonderup blev hentet ind som 

ny partner og adm. direktør fra rederiet Torm, hvor han dengang sad som Head of 

Bulk i Singapore. Ejerkredsen er siden etableringen blevet udvidet og består i dag af, 

Michael Bonderup (Managing Director, Hellerup), Martin Sato (Director, Hellerup), 

Peter Jein (Hovedaktionær (passiv), Hellerup), Anders Johannsen (Director, 

Singapore) og Henrik Nielsen (passiv investor).  

 

 
13  Tørlast-pioner har kraftigt vokseværk - Søfart (29.01.2019) 
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Idegrundlaget efter 2014 er blevet radikalt ændret. Ejerkredsen kom fra større 

corporate HR-styrede shippingvirksomheder, som ifølge dem flyttede fokus væk fra 

det essentielle ved at drive forretning - nemlig at skabe profit til virksomheden14.  

Derfor er det også et bevidst fravalg fra ejernes side, at hjemmesiden ikke bære 

præg af moderne buzz-words omkring strategi og kerneydelser. Ifølge Sebastian 

Demant, Head of Operations i Baltnav er der ikke fastlagt nogen mission eller 

lignende. “I forhold til baltnav er der ikke nogle klare linjer med strategi eller mission, 

der er ikke sat noget op. Det gælder mere i Baltnav om at få talt og arbejdet sammen 

og tjene de penge der er, samt levere konkurrencedygtige transportløsninger til 

kunder.“ 

 

Baltnavs forretningsmodel 

For at levere konkurrencedygtige transportløsninger til kunder, er Baltavs strategi og 

forretningsmodel baseret på en såkaldt ”Asset Light Business Model”. Asset light 

business model har vundet stigende popularitet i tørlastbranchen det seneste årti15.   

Asset Light business model betyder rent praktisk, at Baltnav ikke ejer de 

handelsskibe, som man opererer dag til dag. Handelsskibene er udelukkende 

periodebestemt lejet – både på kortere og længere perioder.  

Markedet i tørlastbranchen er præget af cykliske op og nedture, som kan være meget 

volatil16. Martin Sato argumenterer for valget af forretningsmodellen således at “For 

os handler det om at kunne kontrollere tingene. I bund og grund aner vi jo ikke, 

hvordan markedet udvikler sig. Vi kan ikke forudsige hvordan Trump (politik, red.) vil 

agere eller hvad der sker i Kina. Derfor holder vi os i det meget korte marked, fordi 

det er meget nemmere at holde styr på”. På den måde anskues modellen i 

ejerkredsen, som værende en fordel i et netop volatilt marked, for at undgå at være 

for eksponeret pengemæssigt i form af skibsfinansiering. Den pengemæssige 

eksponering finder derimod sted, når Baltnav indgår eller forudbetaler på 

tidsbestemte kontrakter i kortere perioder og op til maks et år. Dette giver fleksibilitet i 

forhold til at bevæge sig ind og ud i markedet alt efter dets tendenser. Men i og med 

 
14 Interview med Sebastian Demant 
15 Tørlast-pioner har kraftigt vokseværk - Søfart (29.01.2019) 
16 Ibid.  
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at mange tørlastaktører nu vender sig mod denne forretningsmodel såsom XO-

shipping og Falcon Maritime skærper det konkurrencen17.  

 

Baltnav opererer primært med skibsstørrelser imellem Handysize og Supramax-

segmentet. Handysize og handymax udgør majoriteten heraf.  

 

Forneden ses et blueprint af et tørlastskib18.  

 

 

Baltnav er ligesom mange andre shippingselskaber verdensomspændende i form af, 

at der som udgangspunkt ikke er nogen lande, der ikke opereres i.  

Dog har virksomheden sine kerneforretningsområder i Nordeuropa, Middelhavet og 

Sortehavet, Østkyst Sydamerika, Australien og Fjernøsten. 

1.4 - Problemformulering 

Ovenstående problembaggrund og problemstilling leder frem til følgende 

problemformulering: 

 

For det lille danske tørlastrederi, Baltnav, undersøges mulighederne for at ændre 

virksomhedens indkøbsproces af bunkers og så den i større grad sikrer sig mod 

svindel i form af manglende kvantitet og kvalitet.   

 
17 Ibid.  
18 Martin Stopford “Maritime Economics” 3rd edition (2009) 
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1.4.1 - Undersøgelsesspørgsmål 

- Hvordan er indkøbsprocessen ved bunkers og kan denne optimeres? 

- Hvordan og hvorfor eksisterer svindel i shippingindustrien? 

- Hvilken betydning har svindel med bunkers for Baltnavs konkurrenceevne? 

- Er der instanser som kan anvendes således Baltnav gardere sig mod svindel 

af sine internationale aktiviteter? 

 

1.5 - Definitioner, begreber og operationalisering 

I dette afsnit forklares anvendte begreber i nærværende undersøgelse. 

 

- Konkurrencesituation: kendetegner og hvilke makroøkonomiske faktorer der 

påvirker tørlastmarkedet. 

- Bunkers: Brændstof i faglig term. 

- Bunkerbeholdning: Den mængde brændstof, som er ombord på skibet som 

anvendes ved sejlads. 

- Befragter: Ansatte som spekulerer i markedet, hvormed man parrer skibe og 

laster kontraktmæssigt, samt forsøger at positionere selskabets flåde bedst 

muligt. 

- Operatør: Ansatte som er i direkte kommunikation med skibene og varetager  

firmaets interesse efter en kontrakt for en given last eller skib er indgået 

- Svindel: 

Opgaven vil berøre meget omkring svindel og opportunisme. Dermed vil følgende 

definere svindel i opgaven kvantitativt og kvalitativt. 

 

Kvantitativt: differencer under 5 metric tonnes vil ikke blive anset som svindel. 

Svindel er dermed defineret ved differencer i rapporteringer, som er lig med eller 

mere end 5 metric ton. 

Kvalitativt: Svindel anses som værende en handling hvor man derigennem forsøger 

at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke 

eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, 

hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver 
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afgørende, et formuetab. Dette er også den anvendte definition i den danske 

straffelov §279. 

1.7 - Afgrænsning 

Shippingbranchen er en bred betegnelse for transport af gods og tjenester til søs. Alt 

fra levering af bunkers til skibene, samt transport af mennesker, “våde vare” såsom 

olie, gas og kemikalier, containershipping, biler, frugt, dyr og ikke mindst 

tørlastprodukter. Alt dette tilhører begrebet shipping. 

Siden etableringen i 2011 har Baltnav udelukkende fokuseret på tørlastindustrien. I 

og med at Baltnav er objekt for denne opgave, vil der ligeledes afgrænses til kun at 

omhandle tørlastindustrien og dens tilhørende aktører. 

 

De eksterne forhold, som påvirker shipping industrien, ikke kun tørlast, men shipping 

i sin helhed, så som verdensøkonomien, de nuværende spilleregler på markedet og 

politiske forhold anses som værende nogenlunde konstante de kommende 5 år. 

Dermed vil undersøgelsens tidshorisont være baseret på de kommende 5 år. Der vil 

formentlig vil være ændringer af de eksterne forhold, men ikke af sådan en grad, så 

problematikken for undersøgelsen bliver irrelevant.  

Der vil i opgaven kun inddrages makroøkonomiske forhold, hvor dette synes relevant 

og kan bibringe en øget forståelse for det diskuteret emne. Herudover vil opgaven 

afgrænse sig betydeligt, hvis ikke helt fra makroøkonomiske forhold.   

 

1.8 - Opgavestruktur 

Opgavens kapitel 1 indeholder indledning og herunder problembaggrund som leder 

op til problemstillingen samt virksomhedsbeskrivelse. Herefter fremkommer 

problemformulering og afgrænsninger, samt en kort beskrivelse af de definitioner og 

begreber, som der anvendes i opgaven.  

Slutteligt på kapitel 1 er der en præsentation af opgavens opbygning.  

 

Kapitel 2 er teoretisk referenceramme. Her vil valgt teori blive diskuteret.  
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Kapitel 3 er metodeafsnit. Her vil videnskabeligt ståsted, illustrering af den metodiske 

proces samt undersøgelsesdesign med dertilhørende datavalg og vurderingskriterier 

beskrives. 

 

Kapitel 4-7 indeholder analyse og løbende diskussion af den givne 

problemformulering.  

 

Kapitel 8 er diskussionsafsnit som leder til den endelige konklusion på 

problemformuleringen.  

 

Kapitel 9 er fremlæggelse af konklusion på problemformulering.  

 

Kapitel 10 er vurdering af analysen og samt refleksion/perspektivering. 

 

Figur 1 - Visualisering af opgavens struktur - egen tilvirkning 
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2.0 - Teoretisk Referenceramme 

I dette kapitel vil den teoretiske ramme for nærværende analyse/undersøgelse samt 

diskussion blive præsenteret for de respektive undersøgelsesspørgsmål.   

 

Der vil igennem hele opgaven blive henvist til forskellige lektioner fra primært faget 

Virksomhedens Internationalisering undervist ved HD 2 (IB) på CBS idet opgaven 

baseres primært på dette pensum. Der vil dog de steder, hvor dette findes relevant, 

ligeledes blive henvist til andre artikler og/eller teorier, som ligger ud over pensum, 

men som kan anvendes i samspil til selvsamme for at skabe den bedste forståelse af 

problemet.   

 

2.1 - Undersøgelsesspørgsmål 1 

Opgavens første undersøgelsesspørgsmål vil primært blive forsøgt besvaret ved 

brug af Oliver Williamsons (1991) perspektiv på transaktionsomkostningsteori.  

 

Baltnav er i skrivende stund i gang med en omstrukturering at deres bunker setup til 

at foretage transaktioner i produktmarkedet19.  

Transaktionsomkostningsteori vurderes derfor relevant, idet dette muliggør, at der 

kan diskuteres, samt vurderes fordele og ulemper ved det gamle og nye bunker 

setup. Herudover kan setuppets ledelsesstruktur ligeledes diskuteres, og hvorvidt 

setuppet er orienteret mod markedet eller hierarkiet, hvilket er en af de centrale 

pointer i transaktionsomkostningsteori. 

Igennem analysen af undersøgelsesspørgsmål 1, vil der løbende suppleres med 

relevante teorier og argumentationer fra forskellige videnskabelige artikler.  

Ebers & Oerlemans (2016) artikel, The Variety of Governance Structures Beyond 

Market and Hierarchy, vil anvendes til at redegøre for hvordan det hybride setup 

fungere. Dette leder til anvendelse af Hennart (1993) artikel “Explaining the swollen 

middle: why most transactions are a mix of “market” and “hierarchy” som er med til at 

argumentere for dynamikken mellem markeds- og hierarkiske setups. 

 
19 Defineres i opgaven som markedet for køb og salg af bunkers 



Nicolai von Hallas HD 2. Del, International Business  
Gustav Hasbo Afgangsprojekt  

Side 15 af 86 
 

Slutteligt på undersøgelsesspørgsmål 1 drages der perspektivering til Dyer et al. 

(2018), som argumenterer for hvordan henholdsvis formelle og uformelle safeguards 

er hinanden komplementære i udarbejdelsen af kontrakter.  

Samtidig nævner Dyer et al. (2018) bestemte forudsætninger, som skal være opfyldt 

for at et givent langsigtet samarbejde kan medføre konkurrencemæssige fordele, 

hvilket netop er essensen af undersøgelsesspørgsmål 1. Altså om de interne 

processer kan optimeres, således man opnår en effektivisering heraf.  

 

For at simplificere kompleksiteten samt flowet for en bunker transaktioner fra A-Z vil 

der udarbejdes et Process Map, hvor Nigel Slack et al. (2016), Operations 

Management vil anvendes.  

2.2 - Undersøgelsesspørgsmål 2 

Besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 2 vil til dels blive besvaret med empiri fra 

henholdsvis både primært og sekundært data. Dataene er udtrykt i form diverse 

artikler samt et semi-struktureret interview med Sebastian Demant. 

Tanken ved først at demonstrere virkelige eksempler er til fordel for, at læseren skal 

få en forståelse af de forskellige måder, som svindel kan forekomme på.  

Vores induktive tilgang til opgaven vil komme til udtryk på samme måde, som i 

undersøgelsesspørgsmål 1. Der vil blive hæftet relevant teori på den indsamlede 

empiri, til fordel for forståelse af aktørers handlen og ageren i forskellige led i 

transaktionsflowet. 

 

Den anvendte teori vil endnu engang udspringe fra O. Williamson (1991) idet 

undersøgelsesspørgsmålet vil forsøges besvaret med hans perspektiv om 

ukomplette kontrakter. 

Herudover vil traditionel spilteori anvendes idet dette kan perspektiveres til 

samarbejdet mellem Baltnav og en given samarbejdspartner. Reinhard Seltens 

(1978) teori omkring The Chainstore Paradoks vil også anvendes til at belyse 

tiltagende rationale for opportunistisk adfærd i samarbejder.  

Slutteligt på undersøgelsesspørgsmål 2 vil Wathne og Heides (2000) artikel 

Opportunism in Interfirm Relationships: Forms, Outcomes, and Solutions anvendes, 



Nicolai von Hallas HD 2. Del, International Business  
Gustav Hasbo Afgangsprojekt  

Side 16 af 86 
 

hvilket gør det muligt at kategoriserer de forskellige eksemplificerede former for 

svindel.    

2.3 - Undersøgelsesspørgsmål 3 

Undersøgelsesspørgsmål 3 kommer til dels til at virke som en fortsættelse af 

undersøgelsesspørgsmål 2. Med det menes, at det her vil forsøges at belyse, hvor 

stor en negativ økonomisk effekt svindel kan medføre Baltnav. Herudover kommer 

dette undersøgelsesspørgsmål også til at diskutere hvorvidt dette potentielt har en 

effekt på Baltnavs konkurrenceevne. 

 

Undersøgelsesspørgsmål 3 vil komme til at være det spørgsmål, hvor der beskrives 

mest faktuelt fra den virkelige verden, baseret både på interviewet afholdt med 

Sebastian Demant og dataudtræk indhentet fra Baltnav.  

2.4 - Undersøgelsesspørgsmål 4 

Opgavens sidste afsnit forinden konklusionen, nemlig undersøgelsesspørgsmål 4, vil 

omhandle miljø- og adfærdsmæssig usikkerhed. Disse to begreber synes relevante 

at få defineret samt anvendt i opgaven idet disse anvendes i indledningen og som 

belæg for opgavens problemstilling.  

 

Undersøgelsesspørgsmålet vil ligesom resten af opgaven være baseret på 

fundamental transaktionsomkostningsteori. Dermed kommer det til udtryk, at vi vil 

forsøge at belyse hvilken effekt henholdsvis miljø- og adfærdsmæssig usikkerhed har 

på transaktioner og dertilhørende omkostninger. Dette lægger også op til en 

diskussion af, hvordan Baltnav bedst muligt kan gardere sig imod disse eksterne 

usikkerheder.  

Til definitionen og diskussion af miljømæssig usikkerhed samt dets indvirkning på 

transaktioner vil Krishnan et al (2016) primært anvendes. Dog suppleres deres 

argumentation med yderligere videnskabelige artikler bl.a. med Huo et al (2018). 

Til definition og diskussion af adfærdsmæssig usikkerhed samt dets indvirkning på 

transaktioner vil Krishnan et al (2016) og Wathne og Heide (2000) anvendes.  

 



Nicolai von Hallas HD 2. Del, International Business  
Gustav Hasbo Afgangsprojekt  

Side 17 af 86 
 

3.0 - Metode 

Formålet med metodeafsnittet er at klargøre og argumentere for selve 

fremgangsmåden i nærværende undersøgelse. Afsnittet vil blive inddelt i to, hvor 

først anvendt videnskabsteori defineres. Herefter forklares opgavens 

undersøgelsesdesign. Figur 2 nedenfor, visualiserer undersøgelsens metode. De 

enkelte dele beskrives i de følgende afsnit. 

 

Figur 2: Overblik over metodiske processer 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

3.1 - Videnskabsteoretisk referenceramme 

Dette afsnit redegør for forfatternes videnskabelige grundposition. Grundpositionen 

er vigtig at have kendskab til som læser, da denne har indflydelse på udformningen 

af opgavens undersøgelsesdesign, og dermed også tilgangen på at besvare 

problemformuleringen20 (Andersen. I, 2014). 

3.1.1 - Neopositivisme; Videnskabelig paradigme 

Forfatternes videnskabelige ståsted anses som værende neopositivistisk. Det 

neopositivistiske paradigme betyder at forfatterne har et verdenssyn, som erkender, 

at der findes en objektiv sandhed (Guba, 199021). Neopositivismen forsøger at 

afsløre og forstå den objektive sandhed, men vil samtidig aldrig kunne afdække 

 
20 Andersen, I. - Den Skinbarlige Virkelighed, 5. Udgave / side 16 - 18 
21 Guba, E. - The Paradigm Dialog, (1990) 
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sandheden til fulde. Dette skyldes at den objektive sandhed, ud fra et neopositivistisk 

synspunkt er bekendt med både egne subjektive erfaringer og erkendelser samt 

naturlige love, der kun kan forstås ufuldstændigt22 (G. Heldbjerg, 1997, op.cit. Guba, 

1990). 

I nedenstående figur 3 er det illustreret, hvordan neopositivismen og dens tankegang 

er i forhold til andre ståsteder med udgangspunkt i Gubas paradigmeinddeling (Guba, 

1990).  

 

Figur 3: Dimensionering af de fire videnskabelige paradigmer 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning af (G. Heldbjerg 1997, op.cit. Guba, 1990)  

 

Ud fra ovenstående forstås det, at som neopositivist, vil fortolkning og konklusioner 

være påvirket af egen subjektivitet - forfatterne af denne opgave er dermed 

indforstået herom. Denne subjektivitet vil i undersøgelsen forsøges minimeret mest 

muligt, for at øge undersøgelsens troværdighed. Dette vil bl.a. ske i form af 

analysens resultater baseres på forskellige trianguleringsformer (Guba, 1990). Vores 

valg af trianguleringsformer beskrives yderligere i afsnit 3.2.1 - Undersøgelsesdesign. 

 
22 Heldbjerg, G. - Grøftegravning i metodisk perspektiv / side 29-30 
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Til vurderingen af undersøgelsens validitet inddrages Hirschmans (1986) 

vurderingskriterier23. I ovenstående Figur 3, Dimensionering af de fire videnskabelige 

paradigmer, er det illustreret, at definerede vurderingskriterier har et umiddelbart 

tilhørsforhold til de forskellige videnskabelige ståsteder.  

Neopositivismen anses som værende kompromissøgende, idet den er placeret i 

midterfeltet (Guba, 1990) (G. Heldbjerg, 1997). Valg af vurderingskriterier er 

yderligere beskrevet i afsnit 3.2.3 - Vurderingskriterier. 

 

Tanken om at kunne beskytte sine aktiviteter og transaktioner internationalt i en 

industri, som præges af et tilsyneladende belastet miljø på tværs af mange kulturelle 

forskelle og andre eksterne forhold, vurderes at stemme overens med 

neopositivismens verdensbillede. Altså der findes en sandhed, men denne kan 

mennesket ikke afdække fuldstændigt grundet subjektivitet, men søger at opnå 

selvsamme (Guba, 1990). 

3.2 - Metodiske procedurer 

Det følgende afsnit vil klarlægge opgavens metodik, og dermed også hvordan 

opgaven er udformet - altså undersøgelsesdesign, dataoparbejdning samt anvendte 

vurderingskriterier.  

3.2.1 - Undersøgelsesdesign 

Opgaven tager form som et kvalitativt single casestudie. Der indgår nemlig kun en 

virksomhed i undersøgelsen (Andersen. I, 2014). 

Ofte tager projekter og opgaver som denne hovedopgave udgangspunkt i en 

deduktiv fremgangsmåde, hvor netop et problem skal belyses eller løses. Altså der 

anvendes teori til at belyse det konkrete problem (Andersen. I, 2014). I omvendte 

tilfælde, vil en induktiv tilgang i en undersøgelse lede frem til et bestemt teorifelt, 

baseret på gentagne studier af et fænomen (Andersen. I 2014). I 

samfundsvidenskabelige projekter er den deduktive og induktive tilgang ofte 

vanskelig at adskille, idet fremgangsmåderne ofte er vævet ind i hinanden og foregår 

 
23 Hirschmann, E. - Humanistic Inquiry in Marketing Research: Philosophy, Method, and Criteria p. 
237-249 (1986) 
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samtidig i undersøgelsesprocessen (Andersen. I 2014). På baggrund af ovenstående 

vurderes det, at undersøgelsen ikke kan tillægges én ren tilgang hverken deduktiv 

eller induktivt. Dermed vil opgaven have udgangspunkt i et mere iterativt perspektiv. 

Den iterative tilgang forsøger, med udgangspunkt i undersøgelsen, at øge 

forståelsen mellem empiri og teori24 (Orton, J., 1997). Dette er blandt andet udtrykt i 

form af, at denne tilgang ikke basere sig på ét undersøgelsesdesign, men vil 

igennem undersøgelsen koble forskellige metodikker, for at få den mest velegnede 

metodik til besvarelse af de spørgsmål som opstår undervejs. Dog vurderes det ud 

fra ovenstående, at undersøgelsestilgangen ud over den iterative, også vil bero sig 

på elementer nærmest den deduktive. Dette skyldes, at en ren iterativ tilgang er 

kaotisk (Orton, J., 1997), og vil derfor være for krævende i forhold til undersøgelsens 

begrænsninger set i forhold til tid og økonomi. 

 

Tilgangen til den kvalitative undersøgelse vil ud fra ovenstående defineres som 

iterativ, samt præget af elementer fra den deduktive tilgang. Det skyldes, at 

undersøgelsen vil baseres på primær empiri indsamlet fra Baltnav. Den iterative 

tilgang tillader, at der kan anvendes forskellige metodikker for at koble netop empiri 

fra case-virksomheden sammen med den anvendte teori, for at øge forståelsen af 

undersøgelsen. Den deduktive tilgang vil nærmere være udtrykt i en konkluderende 

karakter, idet denne tillader at be- eller afkræfte, hvorvidt anvendt teori holder stik i 

forhold til empirien fra den valgte case-virksomhed, Baltnav.  

Jf. Andersen. I, 2014 kan der skelnes mellem tre formål når der udføres et single 

casestudie: 

1. Casen er kritisk; formålet er at afprøve casen i forhold til allerede eksisterende 

teori. 

2. Casen er unikt/ekstrem; formålet er at kombinere mere eller mindre kendte 

forhold, som allerede er nøje studeret. 

3. Casen er fænomenafslørende; formålet er at undersøge et fænomen, som 

ikke tidligere har været undersøgt. 

 

 
24 Orton, J. (1997, december vol. 13. issue 4). From inductive to iterative grounded theory: Zipping the 
gap between process theory and process data. Scandinavian Journal of Management, pp. 419-438. 
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Som allerede beskrevet vil undersøgelsen nærmere være iterativ med hældning til en 

deduktiv tilgang. Ud fra dette, vurderes det dermed heller ikke muligt at basere 

undersøgelsen udelukkende et af de tre førnævnte formål.  

Undersøgelsen indebærer nemlig dele af alle tre formål. Casestudiet ønskes at blive 

undersøgt ud fra en analyseramme som er dannet på allerede eksisterende teori. 

Samtidig er formålet at forstå fænomenet bag opportunisme samt Baltnavs 

muligheder for at optimere sine interne bunker processer. Dette er ikke tidligere 

blevet undersøgt. Dermed er det altså i overvejende grad formål et og tre, som gør 

sig gældende for den nærværende undersøgelse.  

 

Undersøgelsesdesignet i nærværende undersøgelse er defineret som kvalitativt. 

Dette synes at være i overensstemmelse med problemstillingen, nemlig at 

menneskelige handlinger styrer beslutningstagning i samarbejder, hvor der 

forekommer adfærds- og miljømæssig usikkerhed. Det vurderes dermed også at 

gennem tolkning af kvalitative data, er det muligt at få en bedre forståelse for de 

motiver og den specifikke kontekst, hvori mennesker træffer bestemte beslutninger. 

Dette betyder ikke, at undersøgelsesdesignet udelukkende består af kvalitative data, 

men vil også indeholde kvantitative elementer. Altså vil målbare data også kunne 

inddrages i casen til brug for undersøgelsen om bunker svindel.    

Nærværende undersøgelsesdesign vil ydermere betegnes som statisk. 

Undersøgelsen vil være tilknyttet et givet tidspunkt, og dermed angiver den kun et 

øjebliksbillede. En af fordelene ved en statisk undersøgelse er, at det er enkelt at 

gennemføre. Modsat et tidsrækkestudie, vil det med den statiske undersøgelse ikke 

være muligt at måle i variable(r), som er ændret over tid (Andersen I., 2014). 
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3.2.2 - Dataoparbejdning 

Kommende afsnit vil redegøre, hvordan der er indsamlet data i nærværende 

undersøgelse. 

 

Primær dataoparbejdning 

På baggrund af det nærværende undersøgelsesdesign vil der blive indsamlet 

primære data gennem et semi-struktureret interview. Dette foretages med henblik på 

transskribering til brug for fortolkning af argumentation i undersøgelsen. 

Det vurderes, at interview er den mest oplagte dataindsamlingsmetode, idet 

undersøgelsen omhandler Baltnavs ageren i forhold til indkøbsprocesser og 

opportunisme. Derudover muliggøre denne dataindsamlingsmetode, at de udvalgte 

informanter kan tale frit, hvormed man får et mere nuanceret svar. 

 

Sekundær dataoparbejdning 

Til undersøgelsen vil der også blive indhentet sekundære data, som vil tage form, 

som et desk research. Til at få indsigt i undersøgelsesemnet, er der søgt data, blandt 

andet i form af videnskabelige artikler og teorier omkring opportunisme, 

transaktionsomkostninger samt adfærds- og miljømæssig usikkerhed. Herudover 

anvendes CBS databaser samt relevant teori og pensum som hører ind under HD(IB) 

studiet.  

Baltnav vil også blive anvendt til at kunne indsamle sekundære data, i form af bunker 

rapporter, årsregnskaber, procesbeskrivelser og andre data som virksomheden har 

udarbejdet, som vi kan/må få indsigt i. Oparbejdningen af det sekundære data anses 

som værende valid, og vil også kunne stå alene i undersøgelsen. 

 

Ud fra ovenstående, er det tydeligt beskrevet, at der er behov for indsamling af både 

primært og sekundært data, for at kunne besvare den givne problemformulering. De 

to datatyper skal dermed ses som komplementære til hinanden, og ikke som adskilte 

materialer. 
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3.2.3 - Vurderingskriterier 

For at støtte evalueringen af nærværende undersøgelse og dertilhørende kvalitative 

design, vil Hirschmans (1986) kvalitative vurderingskriterier anvendes. Begrundelsen 

for at anvende netop Hirschmans vurderingskriterier skyldes opgavens 

videnskabelige ståsted, samt den beskrevet metodiske fremgangsmåde.  

Det ville også synes naturligt at anvende Yins (1994) vurderingskriterier, da disse er 

baseret på casestudiet (se evt. Figur 3: Dimensionering af de fire videnskabelige 

paradigmer). Yin (1994) fravælges med den begrundelse, at casestudiemetoden er 

grundlæggende en induktiv fremgangsmåde i vidensproduktionsprocessen 

(Andersen, I., 2014). Dette synes ikke at være i overensstemmelse med netop 

beskrevet metodiske fremgangsmåde for nærværende undersøgelse, hvorfor 

Hirschmans vurderingskriterier synes mere anvendelige til denne opgave.  

Hirschmans (1986) vurderingskriterier kan inddeles i henholdsvis kvantitative og 

kvalitative kriterier. Vurderingskriterierne som er tilknyttet de kvantitative 

undersøgelser er tilknyttet positivismen og anvendes til at teste og vurdere 

hypoteser. De kvantitative vurderingskriterier anses ikke som værende relevante for 

nærværende undersøgelse, hvorfor disse ikke vil anvendes. Dog anses de fire 

kvalitative vurderingskriterier meget anvendelige set ud fra et kvalitativt 

undersøgelsesdesign og neopositivistisk ståsted. 

Credibility udtrykker troværdigheden af det empiriske data. Informanter ved 

indsamlingen af data kan udtrykke dataenes troværdighed. 

 

Transferability er et udtryk for overførbarheden af undersøgelsens fortolkning. Altså 

kan konteksten fra denne undersøgelse overføres til en anden. 

 

Dependability er et udtryk for afhængighed mellem undersøgelsens stabilitet og 

konsistens set i forhold til opgavens/undersøgelsens forfatterne. 

 

Confirmability er et udtryk for bekræftelse af de opnåede konklusioner beskriver en 

objektiv virkelighed og dermed undgår bias. 
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De fire beskrevne vurderingskriterier ovenfor vil forsøges opnået i forskellige former 

for triangulering for at højne undersøgelsens validitet, og dermed også objektivitet, 

som er det neopositivistiske mål. 

Der vil anvendes teoretisk triangulering, hvormed flere teorier fra den teoretiske 

referenceramme vil anvendes til analyse af indhentede data. I forbindelse med 

indhentning af primærdata vil forskertriangulering også finde anvendelse idet begge 

forfattere af undersøgelsen vil være til stede ved interview(s). Dermed kan der 

trianguleres efter interviewet i form af respektive observationer samt fortolkning af 

udsagn fra interviewet.  

 

Analyse og diskussion 

Til besvarelse af problemformuleringen har følgende kapitler til formål at analysere 

og diskutere de fastlagte undersøgelsesspørgsmål ud fra den valgte teori jf. afsnit 2.0 

- Teoretisk referenceramme. Analyse og diskussionsafsnittet er inddelt i 4 kapitler - et 

for hvert undersøgelsesspørgsmål. 

4.0 - Hvordan er indkøbsprocessen ved bunkers og kan denne 

optimeres? 

Følgende undersøgelsesspørgsmål 1 vil beskrive Baltnavs interne processer ved køb 

af bunkers. Ved at have forståelse for de interne processer kan der foretages en 

diskussion af disse baseret på en eventuel effektivisering heraf bl.a. ved brug af O. 

Williamson transaktionsomkostningsteori. En given effektivisering heraf vil kunne 

bidrage til opgavens formål, netop at søge en besparelse på firmaets væsentligste 

temporære omkostning - nemlig bunkers.  

4.1 - Baltnavs interne bunker processer 

I starten af 2021 etablerede Baltnav sammen med to erfarne bunker specialister, 

Daniel Lohmann Hansen og Jesper Møller Schmidt, et selskab ved navn Nordic 

Energy Partners (NEP). NEP skal varetage Baltnavs bunker indkøb. Baltnav ejer 

80% af selskabet, og er dermed hovedaktionær. Daniel og Jesper har de resterende 

20% hver fordelt 50/50.  



Nicolai von Hallas HD 2. Del, International Business  
Gustav Hasbo Afgangsprojekt  

Side 25 af 86 
 

Selskabet fungerer som et eksternt organ til Baltnav, hvorfor det ikke har direkte 

indflydelse på Baltnavs strategiske beslutninger etc. Samtidig skal NEP være i stand 

til at servicere andre shippingselskaber i branchen såvel som Baltnav.  

Før etableringen af NEP havde Baltnav én mand ansat, til at varetage indkøbet af det 

nødvendige bunkers. Han havde samtidig også andre ansvarsområder, idet han er 

ansat som operatør25, hvormed bunkers ikke var hans eneste opgave. 

 

Etableringen af NEP er sket i takt med, at Baltnavs aktivitet er steget til sådan et 

niveau, at man bør have mindst én fuldtidsansat til kun at varetage firmaets bunker 

processer. Ud fra praktisk erfaring bør man for hver 50’ene skib ens flåde består af, 

have en indkøber af bunkers.   

4.1.1 - Forespørgsel 

Processen starter med, at en befragter26 indgår en aftale om, at flytte en last fra A til 

B. I nogle tilfælde kontakter befragteren bunkerafdelingen, for at få en prisindikation 

samt tilgængelighed af bunkers i den pågældende havn/område. Bunkerprisen er en 

del af transportomkostningerne, og indgår derfor i befragterens beregning, når han 

giver en fragtrate/tilbud til kunden. 

 

4.1.2 - Bestilling 

Når så en befragter har indgået en kontrakt for et givent skib, samt det er besluttet 

hvilken last skibet skal transportere fra A til B, er det operatørens opgave i samspil 

med kaptajnen af skibet, at tilrettelægge, kvantiteten af den bunkers der leveres til 

skibet. Afhængig af skibets rute kan man have flere optioner for hvorhenne i verden, 

man får den givne bunkers leveret.  

 

Et eksempel kunne være, som vist i figur 4, at skibet sejler i ballast27 fra Rotterdam til 

Klaipeda for at laste og derefter til Santos for at losse. På denne rute er der mulighed 

for, at få bunkers i Rotterdam, Klaipeda, Skagen, Falmouth, Las Palmas og Santos.  

 
25 Se afsnit 1.6 for definition heraf 
26 Se afsnit 1.6 for definition heraf 
27 Uden last 
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Figur 4 – Rotterdam, Klaipeda til Santos 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det er så her, at bunker-indkøberen kommer ind i billedet. Der skal indhentes 

informationer omkring bunkerpriserne i de givne havne. I og med at bunkers er en 

råvare, så er prisen er et langt stykke hen ad vejen fastsat ud fra udbud og 

efterspørgsel i den givne havn, der skal leveres i. Dermed kan prisen for den samme 

kvanti- og kvalitet varierer meget afhængig om det eksempelvis er i Skagen eller Las 

Palmas. Operatøren vil på baggrund heraf beregne, hvilken løsning der er mest 

optimal set ud fra tid, pris og mængde. Operatøren bestiller til sidst på baggrund af 

sine beregninger den endelige mængde, som skal leveres i den valgte havn. Når den 

endelige bestilling fra operatøren er foretaget, vil bunkerafdelingen, “gå i markedet” 

med forespørgslen til de enkelte bunkerleverandører/mæglere.  

4.1.3 - Købsprocessen 

Forespørgslen vil lede til forhandlinger frem og tilbage med 

bunkerleverandørerne/mæglerne indtil der indgås en aftale om endelige pris og 

andre relevante betingelser. Der forhandles oftest på baggrund standardkontrakter, 

som iøvrigt er meget leverandørvenlige. Derfor er forhandlingerne mest baseret på 

pris, samt leveringstidspunkt. Når prisen forhandles, er det ofte inden for et spænd af 

10 USD ud fra den første udbudspris. 
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Når den endelige aftale er indgået, vil operatøren blive informeret om detaljerne, 

således skibet kan blive underrettet, samt operatøren kan udpege den agent som 

skal assistere med leveringen i havnen. Agenten vil herefter koordinerer leveringen af 

den bestilte bunkers mellem skibet og leverandøren, samt holde operatøren 

opdateret dagligt.  

Bunkerafdelingen er ude af billedet igen efter den endelige aftale er indgået, og bliver 

kun kontaktet, hvis der opstår komplikationer i form af forsinkelser, fejllevering eller 

andre diverse forhold, som afviger fra den indgået kontrakt. 

4.1.4 - Leveringen 

I praksis bliver bunkers, som ofte leveret af en pram. Dette kan ske enten når skibet 

ligger på en ankerplads, eller er langs en kaj i havnen. I tilfælde af det er små 

kvantiteter som der skal leveres, kan den givne bunkers blive leveret med lastbil.  

Dette er dog ofte en dyrere løsning. Et normalt handysizeskib kan rumme ca. 1.100 

MT bunkers, hvor en lastbil kun kan rumme omkring 30-60 MT bunkers ad gangen. 

Når prammen leverer bunkers, vil denne sejle op på siden af skibet for at blive 

fastgjort til skibets bunkertank, hvorefter leveringen kan ske. 

4.1.5 - Betaling og evaluering 

Efter vellykket levering vil leverandøren fremsende faktura til bunkerafdelingen. Her 

kontrollerer man, at den leverede mængde er i overensstemmelse med det 

leveringsdokument, som kaptajnen har underskrevet. Ved hver eneste 

bunkerleverance, vil kvaliteten blive testet på et laboratorium for bl.a. svovlindholdet.  

 

Har man bestilt VLSFO og svovlindholdet overstiger 0,5% kan den givne bunkers slet 

ikke anvendes grundet internationale regulativer. Er svovlindholdet over 0,10 % og 

man har bestilt LSMGO, kan den leverede bunkers ikke anvendes i europæiske og 

amerikanske farvande (ECA-område). Ved manglende kvalitet vil bunkerafdelingen 

kontakte bunkerleverandøren, som risikerer at skulle betale erstatning eller 

kompensation. I værste tilfælde skal den leverede bunkers tages af skibet igen, 

hvilket kan medføre betydelige direkte samt indirekte omkostninger både i form af tid 

og operationelle omkostninger.  
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4.1.6 - Process map for bunker processen (Transaktionsflow) 

Følgende afsnit vil visualisere bunker processen fra forespørgsel til betaling og  

evaluering. Til udarbejdelse af 

denne process er Nigel Slack 

et al. (2016), Operations 

Management anvendt.  

Symbolerne, som det 

udarbejdede process map er 

bygget op omkring, har 

betydninger som anført i figur 

5. 

 

 Kilde: Nigel Slack et al. (2016), Operations Management 

 

 

 

Figur 5 - Process Map 
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4.2 - Transaktionsomkostninger 

Teorien omkring transaktionsomkostninger handler i grove træk omkring vurdering af 

de direkte og indirekte omkostninger virksomheder har, for at opretholde et 

handelsflow. Disse omkostninger skal opvejes med incitamenter, som både kan være 

af kvanti- og kvalitative karakter. Eksempelvis kan behovet for øget kontrol, 

samarbejde eller søgen efter den sidste dollar nævnes. Oliver Williamson (1991) 

definere tre former for transaktionsledelse som overordnet klassificere hvilken 

orientering til ens givne marked man kan have som virksomhed; Market, Hybrid og 

Hierachy.  

 

 

Egen tilvirkning: Visualisering af en gradvist mere internalisering ud fra de tre former 

for transaktionsledelse 

 

O. Williamson (1990) udtaler “Interestingly, the make-or-buy decision refuses to go 

away, having recently been renamed as the worrisome practice of “outsourcing” or, 

even worse, as “offsourcing” which entails procurement from a foreing country. Some 

critics would have us believe that domestic vertical integration is the ideal to which 

market procurement is a deeply problematic alternative28”.  

4.2.1 - Markedet 

Grundlæggende anses markedet at kunne inddeles i tre elementer; Coordination, 

Dependency og Performance. Når disse tre elementer er overholdt til fulde anses 

markedet at fungere bedst.  

 

Coordination: Fordelen ved markedet er, at det er ualmindelig enkelt. Markedet kan 

tilbyde én information, som er alfa omega ved et køb - nemlig pris. Altså, prisen for 

den bunkers, som skal handles i et specifikt område, er koordineringsinstrumentet og 

samtidig den mest relevante information for virksomheden, når omkostningen skal 

organiseres.  

 
28 Virksomhedens Internationalisering, lektion IX 
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Der opstår nogle specifikke “spilleregler”, som skal være opfyldt for at prisen kan 

anvendes som koordineringsinstrument i markedstransaktioner. Facilitering af 

transaktioner skal være simple. Altså det skal være let for virksomheden at 

organisere mange/flere transaktioner på samme måde. 

Informationen bag prisen skal være perfekt, hvormed der ikke må være nogen 

asymmetrisk informationsdeling i processen. Herudover skal produkterne der handles 

være homogene, hvilket vi anser bunkers at være, da det netop tjener samme formål, 

og er lige effektivt uanset hvor eller hvem der sælger det. Altså ens ydelsen og 

modydelsen for den givne pris er let at definere og/eller sammenligne. Til sidst skal 

håndhævelse af parternes rettigheder være uproblematisk. Det vil altså sige, at når 

Baltnav køber en given kvantitet af bunkers i en given kvalitet så er det også det, 

som der bliver leveret/ydet.  

 

Netop sidstnævnte spilleregel anses som værende svær, at vurdere, om denne altid 

overholdes, da netop dette er det grundlæggende, som Baltnav skal forsøge at 

gardere sig imod og som er en del af grundlaget for nærværende undersøgelse. 

Altså pris skal tilsvare den aftalte bunker kvali- og kvantitet i kontrakten. 

 

Dependency: er et udtryk for konkurrence. Det vil altså sige, at markedet er 

karakteriseret af, at der er mange udbydere af samme produkt/ydelse, samt at det er 

omkostningsfrit at skifte mellem disse leverandører.  

 

Performance: er et udtryk for om markedet anvender “high powered” incitamenter. 

Det vil altså sige, at markedet er drevet af selvinteresse, hvormed al gevinst og tab 

bæres af beslutningstageren/udøveren selv.     

 

Som citeret i starten af givne afsnit, mener Williamson, at markedet er den naturlige 

tilstand og den mest effektive måde, at organisere transaktioner på, hvis 

prismekanismen altså fungerer. Markedet er den traditionelle “default” 

organisationsform i økonomi. I situationer eller tilfælde, hvor markedet ikke er perfekt, 

altså hvor ovennævnte tre elementer ikke overholdes til fulde eller er 

uhensigtsmæssige, defineres som markedsfejl. Det er her, hvor virksomheder bør 
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organisere eller tilrettelægge sine transaktioner på en anden måde end i markedet. 

Altså via større eller mindre grad af internalisering. Internalisering anses som 

værende drevet af markedsfejl.  

4.2.2 - Hvornår fejler markedet?  

Set ud fra et Williamson perspektiv er der overordnet to problemstillinger som 

relaterer sig til koordinationsudfordringer i markedet når der tales om Performance - 

henholdsvis intern usikkerhed og dernæst gensidige tilpasning/eksternaliteter29.  

 

Intern usikkerhed 

Williamson nævner flere eksempler på elementer, som kan bibringe intern 

usikkerhed, hvormed direkte markedstransaktioner giver virksomheden udfordringer i 

form af at måle outputtet af den givne transaktion.  

Task-interdependence30 Hvis flere og forskellige transaktioner har en indbyrdes 

afhængighed af deres gennemførelse, kan dette give usikkerhed, hvis dette 

overlades som fuld markedstransaktion. Yderligere nævnes der task-complexity. 

Task complexity er et udtryk for forskellige procedurer og teknologier, der anvendes i 

en transaktion. Eksempler herpå kunne være et krav til nøjagtig, rettidig eller materiel 

koordinering af forskellige aktører, som bidrager til at udføre den givne transaktion. 

Det vil altså sige, at kompleksiteten af transaktionen som skal gennemføres, vil 

implicit have betydning for virksomhedens valg af ledelsesstruktur. En vigtig pointe 

er, at transaktionsomkostningerne vil andet lige stige i takt med kompleksiteten af en 

given transaktion (Ebers & Oerlemans (2016) op.cit. White, 2005).  

Ovenstående argumentation beror altså på, at det er svært at finde den rigtige pris 

eller definere den eksakte transaktion grundet kompleksiteten heraf, hvormed der 

opstår nogle fundamentale udfordringer som gør, at det er svært for virksomheden at 

anvende pris alene som koordineringsinstrument. 

 

 

 

 
29 Ibid. 
30 Ibid.  
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Gensidige tilpasning/eksternaliteter 

Den anden udfordring jf. Williamson er virksomhedens behov for gensidig tilpasning. 

Dette skyldes, at markedet grundlæggende opmuntrer dets aktører til at tilgodese 

selvinteresse. Her er hypotesen dermed, at hvis en eller flere parter har en afvigende 

selvinteresse i en given markedstransaktion vil dette være uhensigtsmæssig for 

samarbejdet, i sin helhed.  

 

Disse to koordinationsudfordringer leder til, at der kan være et behov for at ændre i 

nogle af de instrumenter, som anvendes ved kontrakten. Overordnet er der to 

kategorier af disse instrumenter - henholdsvis incitamenter og administration. 

Incitamenter er ofte udtrykt i form af pris, men i og med at prisinstrumentet er 

udfordret i givne miljøer kan alternative ændringer være nødvendige. Administration 

er udtrykt i form af kontrol, monitorering, socialisering osv. Så man kan sige, at disse 

instrumenter er til for at kunne lukke de afvigende adfærdsincitamenter parterne 

imellem.  

Man erstatter altså high powered incentives med alternative governance 

instrumenter, når den interne usikkerhed er høj eller der er fordele ved gensidig 

tilpasning. 

 

Hold up problemer og Relationsspecifikke investeringer 

Som beskrevet i afsnit 4.2.1 - Marked under under Dependency er markedet 

defineret af mange konkurrenter og mange leverandører, som gør at 

konkurrenceintensiteten er af sådan en grad, at det er omkostningsfrit at skifte 

leverandørerne imellem. Dermed er argumentationen altså i de tilfælde, hvor det ikke 

er omkostningsfrit at skifte leverandør, at markedet fejler. Her er den grundlæggende 

logik ud fra et Williamson perspektiv, at der er nogle såkaldte Hold up problemer31. 

Hold up problemer er også defineret, som asymmetrisk bilateral afhængighed, der 

kommer til udtryk efter kontraktindgåelse, hvor afhængigheden parterne imellem 

udvikler sig asymmetrisk. Dette vil alt andet lige lede til genforhandling, ophævelse 

eller trussel om ophævelse af et samarbejdet.  En part kan ekspropriere en del af 

 
31 Ibid. 
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modpartens aktiver/investeringer. Dermed kommer omkostningen til udtryk ved skiftet 

af bunker leverandør.  

 

Igennem Baltnavs samarbejde med andre, kan der opstå behov for investeringer i 

nogle aktiver eller andet, som er specifikt til den givne transaktion. Eksempler herpå 

kan være finskæring af værdikæde, kultivering af markedet, specialisering i form af 

produktion eller tilegnelsen af viden. Uanset investeringens art og størrelse er 

relationsspecifikke investeringer foretaget ud fra at det her givne samarbejde det 

fortsætter.   

 

Ligesom ved intern usikkerhed og eksternalitet er der også nogle alternative 

governance instrumenter til hold up problematikker, som kan anvendes. Williamson 

definerer disse instrumenter som contractual safeguards, og kan være udtrykt i form 

af eksklusivitet, opsigelsesbetingelser, afsætning/købsforpligtelser eller tilsvarende.  

 

Alternativt kan man internalisere disse adfærdsrisici i form af fuld eller delvis ejerskab 

af samarbejdspartneren. Pointen er altså jfr. Williamson, at der er behov for at 

anvende nogle beskyttelsesmekanismer (safeguards), når det ikke er omkostningsfrit 

at ophæve et samarbejde32. 

4.2.3 - Hybrid 

Jævnfør Ebers & Oerlemans (2016) artikel, The Variety of Governance Structures 

Beyond Market and Hierarchy er hybrid transaktionsstyring blevet karakteriseret på 

mange forskellige måder, men fælles for dem alle er, at de opfattes generelt som 

mellemliggende former for styring, der realiserer en blanding af markeds- og 

hierarkiske styringsmekanismer.  

Mere specifikt, karakteriserer Williamson (1991) hybride styringsstrukturer som 

værende placeret mellem marked og hierarki med hensyn til incitamenter, 

tilpasningsevne og bureaukratiske omkostninger. Til sammenligning med markedet 

ofrer man incitamenter til fordel for overlegen koordination parterne imellem med den 

 
32 Ibid.  
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hybride styringsstruktur. Hvorimod til sammenligning med hierarkiet ofrer hybrid 

styringsstruktur samarbejdsevne til fordel for større incitamentintensitet. 

 

Eksterne hybride styringsformer er meget udbredt imellem juridisk autonome 

enheder, som driver forretning sammen, og gensidigt tilpasser sig med lidt hjælp fra 

priskoordinering (en af de tre markedselementer) og deling eller udveksling af 

teknologier, kapital, produkter og tjenester, men uden et samlet ejerskab Ebers & 

Oerlemans (2016). 

Ebers & Oerlemans (2016) hævder, at indenfor feltet omkring hybride setups har 

eksterne hybrider været primær undersøgelsesgenstand. Dog er der også enkelte 

undersøgelser, der har analyseret hybrid styringsstrukturer internt i virksomheder. 

Disse undersøgelser har defineret forskellige former for hybrid styringsstruktur, hvor 

bl.a. strategiske alliancer, joint ventures, franchises, profitcentre og kvasi-integration 

kan nævnes Ebers & Oerlemans (2016). Dette vidner altså om, at der er en del 

variation i styringsstrukturer mellem de to yderpunkter marked og hierarki. 

 

Ebers & Oerlemans (2016) argumenterer yderligere at, relationsspecifikke 

investeringer, usikkerhed og graden af transaktionsfrekvens er afgørende for de 

gældende transaktionsattributter, hvormed styringsstruktureren og dermed de 

tilhørende omkostninger vil justeres. Der er tre transaktionsattributter, som er 

defineret ved transaktionsvolumen, transaktionsvarighed og opgavekompleksitet 

(task complexity). Argumentationen bag omkostningerne til transaktionsattributterne 

er til dels, at overvågnings- og håndhævelsesomkostningerne alt andet lige stiger i 

takt med transaktionsvolumen og varighed, efterhånden som opgavekompleksiteten 

stiger, og skal inspiceres over en længere periode (Ebers & Oerlemans (2016) op.cit. 

White, 2005). Herudover vil transaktionsvolumen og varighed yderligere påvirke 

valget af ledelsesstruktur (graden af orientering mod marked eller hierarki). Dette er 

udtrykt i form af risiciene tilknyttet en bestemt transaktion. For større længerevarende 

og mere komplekse transaktioner, vil køber og leverandør være afhængige af 

hinanden i en længere periode. Desto længere periode man som køber og 

leverandør er afhængige af hinanden, vil alt andet lige øge behovet for garantier og 
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dermed kontraktomkostninger til håndhævelse af den givne transaktion (Ebers & 

Oerlemans (2016) op.cit. Dyer, 1997; Ménard, 1996).   

4.2.4 - Hierarki 

Som beskrevet i punkt 4.2.1 - Marked er internalisering drevet af markedsfejl. Altså vi 

befinder os i et miljø som er uhensigtsmæssig for “rene” markedstransaktioner, 

hvorfor der er et behov for at internalisere. Eller med andre ord er kontrakterne 

ukomplette og tager dermed ikke fuldt hensyn til transaktionens adfærds- og 

miljømæssige usikkerheder, som udledes af forandringer eller dynamik.  

Hierarki er teoretisk det modsatte af marked, hvormed transaktioner finder sted inden 

for virksomheden.  

En vigtig pointe ved internaliseringen af transaktioner er, at det definerende ved 

transaktionstilrettelæggelsen ikke er kontrolniveauet eller ejerskabet i sig selv, men 

valget og ikke mindst brugen de forskellige typer af instrumenter som finder 

anvendelse til at løse udfordringen ved den givne transaktion.  

4.2.5 - Opsummering: The Swollen Middle 

Ud fra ovenstående kapitel om transaktionsomkostninger er den gennemgående 

pointe, at der er tilhørende attributter afhængig af virksomhedens tilrettelæggelse af 

sine transaktioner.  

Markedet er karakteriseret ud fra high powered incentives, hvor hierarkiet er i høj 

grad karakteriseret af anvendelsen af administrationsmekanismer. Men i og med 

disse attributter ikke er eksklusive for én given struktur, kan disse anvendes på kryds 

og tværs. Med det menes, at man kan altså anvende incitamenter i hierarkiske 

setups og omvendt administrationsmekanismer i mere markedstilpasset setups. 

Transaktioner vil derfor typisk være tilpasset en eller anden kombination disse to 

yderpunkter imellem, og dermed definere graden af det hybride setup. Dette er 

udtrykt ved, at transaktioner oftest er en kombination mellem markedet og hierarkiet, 

som også kaldes the swollen middle33 Hennart. J (1993).  

 

 
33 Hennart. J., (1993) - EXPLAINING THE SWOLLEN MIDDLE: WHY MOST TRANSACTIONS ARE A 
MIX OF "MARKET"  AND "HIERARCHY" 
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Markedet 

Markedstransaktioner er defineret ved, at de er lette at komme ud af. Man kan altså 

omkostningsfrit skifte leverandører ud med hinanden. Markedet er også defineret af, 

at der skal aftales en ny kontrakt for hver transaktion, der foretages. Dermed kan 

dette medføre, at kontraktprocessen går hen og bliver ressourcetung i situationer, 

hvor der er intern usikkerhed eller lignende.  

 

Hierarki 

Modsat markedet er hierarkiet karakteriseret ved at virksomheden selv varetager de 

givne transaktioner. Dette kræver investeringer for at få transaktionen tilpasset, 

hvilket betyder, at det kan være svært for virksomheden at komme ud af givne 

setups, som er baseret på måske fuld eller delvist ejerskab. Modsat tillader hierarkiet 

et mindre behov for detaljerede og tunge kontraktprocesser. Dette skyldes i høj grad 

af, at uoverensstemmelse løses internt i virksomheden og uden om domstole34. 

 

Hybrider 

Hybrider er mere eller mindre selvsagt en balance mellem markedet og hierarkiet. 

Givne transaktioner er ikke lige så nemme at komme ud af som på markedet, hvilket 

kan være grundet contractual safeguards. Omvendt er den her roll over process 

billigere idet der ikke skal forhandles nye kontrakter for hver transaktioner der 

foretages.  

4.3 - Diskussion 

Som nævnt i afsnit 4.1 - Baltnavs interne bunker processer er NEP blevet etableret i 

starten af 2021. Dermed har Baltnav altså allerede igangsat en rekonstruering af 

deres transaktionsstruktur for sine bunker processer, idet NEP skal stå for bunker 

indkøbet, frem for at gøre bunker indkøb internt som tidligere. “Vi er nået en størrelse 

og set at der er et behov i markedet for denne her form for service NEP tilbyder”35. I 

det følgende vil det diskuteres på baggrund af interviewet med Sebastian Demant, 

 
34 Virksomhedens Internationalisering - Lektion IX  
35 Interview med Sebastian Demand 
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Head of Operations, samt NEP foretaget onsdag d. 28 april, hvorvidt der er tale om 

internalisering af Baltnavs bunker transaktioner og hvorvidt disse kan effektiviseres. 

 

Helt grundlæggende ud fra transaktionsomkostningsteorien, som netop er 

gennemgået i ovenstående afsnit 4.2 - 4.2.5, skal vi finde ud af, hvorvidt der var en 

koordinationsudfordring ved det forrige setup. Herudover skal det vurderes, om 

denne givne koordineringsudfordring løses ved etablering af NEP. Eventuelle 

effektiviseringer, samt fordele og ulemper ved begge setups vil blive diskuteret 

løbende og afrundet samlet i den endelige delkonklusion for 

undersøgelsesspørgsmålet.   

For at overskueliggøre diskussionen er denne inddelt i følgende to dele: 

 

- Transaktions setup for en mand internt til at varetage bunker indkøb 

- Transaktions setup for NEP varetager bunker indkøb 

 

Det skal pointeres at selve processen som beskrevet i 4.1.6 - Process map for 

bunker processen er uændret uanset hvilke af de to setups der diskuteres. Dermed 

kan disse to setups også sammenlignes.  

4.3.1 - Transaktions setup for en mand internt til at varetage bunker 

indkøb 

Som allerede beskrevet, havde man før etableringen af NEP en mand internt i 

Baltnav til at foretage indkøbet af den nødvendige bunkers. Dog var dette ikke 

udelukkende hans eneste ansvarsområde. Daniel og Jesper (NEP) nævner, at man 

bør have en fuldtidsansat til udelukkende have fokus på bunkerprocesser for hver 

50’ene skib ens flåde stiger med. Dermed var der altså nok aktivitet i virksomheden til 

at enten ansætte en til udelukkende at fokus på dette, eller omstrukturerer 

ansvarsområder internt, således ham der allerede var inde i procedurerne kunne 

varetage dette 100 procent.  

Dette var dog ikke et tiltag man havde gjort sig i Baltnav endnu, og man oplevede at 

markedet på flere parametre løb fra beslutningsprocessen internt36. Med dette 

 
36 Interview med Sebastian Demant, Head of Operations 
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menes, at grundet den nok manglende ressourceindsats på bunker området og 

stigende aktivitetsniveau, har Baltnav ikke altid været godt nok rustet til at tage de 

beslutninger, som man har gjort. Dette kommer til udtryk ved, at denne person internt 

også skulle varetage almindelig “dagligdags operation” af de skibe han var tildelt, 

hvorfor man i mere travle perioder, havde tendens til at foretage bunker indkøb når 

man havde tid, frem for hvornår det var rette tid.  

 

“For eksempel var Lars tidspresset eftersom han selv havde andre opgaver at sørge 

for, derfor tidsaspektet nogle gange glippede, og det er jo alfa omega, at man går ud i 

markedet med det samme med bunker forespørgslerne, da jo længere tid forud, jo 

bedre bunker pris kan der sluttes.”37  

 

Overordnet set vil dette setup blive karakteriseret som værende overvejende 

markedsorienteret. I og med at Baltnav ikke havde en eller flere faste 

mæglere/leverandører man anvendte fra gang til gang, men nærmere “gik i 

markedet” og indhentede tilbud fra hvem end der kunne levere den bedste pris, 

havde man altså en tendens til at anvende markedet, som priskoordinering.  

Man tog altså altid den leverandør eller mægler som tilbød den billigste pris, hvorfor 

man har fået den billigste pris for transaktionen.  

Sebastian udtaler, at ved at foretage sine indkøb på denne måde altid giver den 

billigste dagspris for en given handel. Men setuppet “fejler” når man tilføjer et 

tidsperspektiv på handlen. Som nævnt er bunkers en råvare, og prisen er langt hen 

ad vejen fastlagt ud fra udbud og efterspørgsel - dermed er prisen svingende. Så 

selvom man får den billigste pris på dagen, kan prisen have været lavere dagen før 

eller falde dagen efter handlen er indgået. At have sådan en indblik i oliemarkedet, 

således man kan danne sig en holdning til hvorvidt et køb skal foretages nu eller 

senere, synes at kræve et højt niveau af opmærksomhed på markedet og dets 

tendenser. Setuppet med at have en mand, som ovenikøbet kun varetager disse 

opgaver deltid, bærer præg af, at Baltnav ikke har haft fuldkommen information til 

rådighed grundet manglende ressourceindsats. Dermed fejler markedstransaktionen 

for Baltnav, idet man ikke har haft perfekt information om indkøbsprisen og dens 

 
37 Interview med Sebastian Demant, Head of Operations 
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udvikling set ud fra et større perspektiv, og de handler man har foretaget sig. Den 

manglende ressourceindsats har primært tilladt at foretage transaktionen, når der var 

tid til det, fremfor hvornår tid var for, at der skulle eksekveres.   

4.3.2 - Transaktions setup for NEP varetager bunker indkøb 

Ud fra afsnit 4.3 og 4.3.1 er det klargjort, at etableringen af NEP kommer til dels på 

baggrund af Baltnavs stigende aktivitetsniveau som ikke længere tilsvarede setuppet, 

som i nogen grad havde præg af ufuldkommen prisinformation. Dermed har man 

altså valgt at omstrukturerer transaktionsprocessen. Baltnav valgte ikke at ansætte 

Daniel og Jesper internt i Baltnav, idet idéen for virksomhedens eksistens baseres 

på, at NEP også skal kunne servicere andre shippingvirksomheder, dermed også 

konkurrenter, uafhængigt at Baltnavs indvirken. Resten af diskussionen baseres dog 

udelukkende på at tilrettelæggelsen indenfor Baltnav og den givne invirkning heraf.  

 

Daniel og Jesper anses som to specialister inden for bunker trading og de kommer 

begge med mange års erfaring fra bl.a. selskabet Peninsula, hvor de var ansat inden 

NEP. Hermed har de både erfaring, som værende mægler mellem operatør og 

leverandør, og dermed erfaring og relationer til begge sider af bordet. 

 

Sebastian fortæller, at NEP har deres eksistensberettigelse i form af det 

kommissionsbaseret setup, de arbejder ud fra.  

NEP har en fastlagt kommissionsrate på 3 USD ud fra kvantiteten som operatøren 

bestiller. Altså hvis der bestilles 500 MT VLSFO er NEPs kommission på 1500 USD 

for denne handel alene. Sammenlignet med tilsvarende virksomheder, som tilbyder 

samme service, er dette en lav pris idet, da det generelle markedsniveau 

bunkermæglere normalt anvender, som oftest er mellem 7 - 9 USD per ton38.  

En af grundene til at NEP kan tilbyde en pris, som er så langt under konkurrenterne 

på markedet er, at Baltnav uden videre lægger hele sin flåde ind i deres portefølje 

ved opstart. Dermed har NEP fra start ca. 60 skibe, som skal serviceres uden at 

skulle konkurrere om dem. 

 
38 Interview med NEP.  
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De 7 - 9 USD som mæglerne normalt tager i kommission, er ikke udelukkende for at 

være mellemmand mellem leverandør og køber. Som mægler er det ofte normal 

praksis, at der ved et køb af bunkers tilbydes 14, 21 eller 30 dages kredit. Dette 

skyldes bl.a. for at tilgodese tiden for laboratorietest af kvaliteten, der er blevet 

leveret. Men denne kredit, som mægleren giver, får de typisk også hos den givne 

leverandør. Det vil sige, at der er et risikoelement for mægleren, idet man indkøber 

på baggrund af andres likviditet. Forretningsmodellen hos NEP er dermed direkte 

baseret på deres relationer og store netværk til de fysiske leverandører i verden over, 

hvormed man kan fjerne et led i købsprocessen, og få denne kredit givet direkte hos 

de givne leverandører. 

 

Risikoen ved den omtalte kredit, og hvorfor mæglere og andre mellemled tager 

betaling for dette, kommer givet til udtryk ved, at leverandøren af den givne bunkers 

først skal have betaling 14, 21 eller 30 dage efter levering. Dermed laver 

leverandøren et udlæg at sit produkt, som i givet fald kan være ganske betydelige 

beløb afhængig af kvantiteten, der leveres. Leverandøren har i givet fald flere 

leverancer samme dag, og hen over en kreditperiode på 30 dage, betyder dette altså 

betydelige debitorer for leverandøren.  

 

Ved ikke at have nogen betalingsgaranti direkte før køberen, men gennem en 

mægler kan det dermed både virke som et sikkerhedsnet, hvis deres 

betalingsdygtighed synes bedre end køberens. Dette er også en risiko, idet der ikke 

altid er en direkte relation mellem køber og sælger.  

 

Figur 6 - Kreditflow ved gammel og nyt setup 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Hele berettigelsen for setuppet og etableringen af NEP er, at den gerne skal løse de 

koordineringsudfordringer, som man synes at have ved det gamle setup. Selvom 

man ikke har ansat Daniel og Jesper internt i Baltnav, er man trods alt ved at få 

dannet rammerne for et sådan transaktionsflow, hvor ressourcerne er til, at man 

opnår noget, der minder om fuldkommen information. Dette er udtrykt i, at NEP ikke 

foretager sig andet end at monitorerer bunker markedet, hvilket i takt med Baltnavs 

aktivitetsniveau definitivt tilbyder nogle effektiviseringer/konkurrencefordele af 

transaktionerne sammenlignet med det gamle setup. Som Ronald Coase udtrykte i 

1937 “the main reason why it is profitable to establish a firm would seem to be that 

there is a cost of using the price mechanism (Coase 193739)”.  

 

Identificerede fordele: 

1. Exposure-håndtering - som nævnt under afsnit 4.3.1 - Transaktions setup 

for én mand internt til at varetage bunker indkøb var en af de klare svagheder ved 

dette setup, at man ikke havde tidsfaktoren til at arbejde for sig, men snarer var dette 

en faktor man ikke gav opmærksomhed. I praksis kan en operatør sagtens foretage 

en bunker forespørgsel 1 til 1½ måned forinden bunkers skal leveres på skibet.  

Dette giver altså NEP et frirum til, at monitorerer volatiliteten i bunker markedet i 

det/de specifikke geografiske områder. Dermed er NEP i bedre stand til at danne sig 

en holdning om markedets bevægelse, og dermed også hvornår det er rette tid, at 

indkøbe den givne bunkers. “Vi ser de kan hente bedre priser ind i databasen end vi 

gjorde før sammenlignet med da Lars var i kontakt med bunker tradere. Så Baltnav 

har ligesom cuttet et mellemled, da bunker traderen ikke er konkurrencedygtig i 

forhold til NEP. Alle de bunker traders vi faktisk brugte i Singapore før er næsten ude 

fordi NEP er helt ind til kernen.” Hvis NEP forudser markedet korrekt, er der altså en 

potentiel mulighed for at få en billigere indkøbspris den sidste måned til halvanden, 

frem for blot at få den billigste dagspris. Informationen bag en foretaget handel bliver 

dermed mere fuldkommen end det tidligere setup tillod, hvorfor Baltnavs exposure-

håndtering klart vil opleve en forbedring med NEP.  

  

 
39 Virksomhedens Internationalisering, Lektin IX 
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2. “Transaction pooling” - i praksis når man har en flåde på 50 - 60 skibe, sker  

det ofte at flere af skibene kalder de samme havne jævnligt for løfte bunkers. 

Førnævnte forbedring af Baltnavs exposure-håndtering bibringer også, at NEP har 

mulighed for at foretage såkaldt Transaction Pooling. En god exposure-håndtering, 

gør, at NEP har et fuldkomment billede af, hvilke skibe der kalder hvilke havne, samt 

hvornår. Et eksempel herpå kunne være at Baltnav har flere skibe, som alle kalder 

Singapore inden for den samme rum tid. Dette giver NEP mulighed for, at “gå i 

markedet” for at købe ikke blot 500 MT, men 2, 3 eller 4.000 MT i samme handel 

afhængig af antallet af skibe. Dermed vil man være i stand til at få mængderabat på 

indkøbet - NEPs setup tillader altså at Baltnav kan opnå nogle stordriftsfordele.  

4.3.3 - Relational Rent 

Dyer et al. (2018) anvender udtrykket Relational Rent. Relation Rent er et udtryk for 

nogle forudsætninger der skal være på plads, for at kunne skabe 

konkurrencemæssige fordele gennem langsigtede partnerskaber.  

- At der er ressourcekomplementaritet mellem parterne  

- At der foretages relationsspecifikke investeringer 

- At der er mekanismer til at understøtte vidensdeling mellem parterne 

 

Ressourcekomplementaritet synes at være opfyldt ud fra NEPs erfaring og 

specialistviden, hvor Baltnav komplementere med aktiver i form af fuld portefølje til 

NEP.  

 

Etableringen af NEP anses som værende en relationsspecifik investering, som ikke 

blot er en engangsbetaling, men en dynamisk investering som tilrettelægges løbende 

over tid. Dette er yderligere beskrevet i afsnit 4.3.3 - Er NEP en internalisering? 

 

Den sidste forudsætning synes at være i samspil med forudsætning 1, idet hele 

grundlaget for etablering af NEP skyldes, at man ønsker at spekulere i markedet, 

hvor vidensdeling mellem Baltnav og NEP er helt essentielt for at dette kan lade sig 

gøre.  
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Ud fra ovenstående kan vi definitivt se, at etablering af NEP og når det går fuldt på 

vingerne, vil kunne medbringe nogle yderst fordelagtige værktøjer for Baltnav som 

samtidig vil effektivisere transaktionsflowet sammenlignet med det gamle setup.  

4.3.4 - Er NEP en internalisering? 

Som det er beskrevet i det tidligere afsnit, synes det klart, at NEP kan medføre nogle 

effektiviseringer af transaktionsflowet. Dog synes det samtidig også relevant at se på 

de governance mekanismer man anvender i dette setup, og hvorvidt etableringen af 

NEP egentlig er en internalisering eller en anden måde at “gå i markedet på”.  

 

Som beskrevet i afsnit 4.2.4 - Hierarki så er internalisering ikke defineret ved behovet 

for kontrol eller ejerskab i sig selv, men valget, samt hvordan de forskellige 

governance mekanismer anvendes for at løse koordineringsudfordringen.  

Det første punkt som synes defineret ved etableringen af NEP er, at dette er en 

relationsspecifik investering. Baltnav har erfaret igennem diverse samarbejder med 

mæglere og leverandører, at man havde et behov for at investere både i 

menneskelige, men også transaktionsspecifikke aktiver for at få tilpasset 

transaktionsflowet.  

NEP vurderes at kunne tilbyde flere optimerende aspekter til transaktionsflowet. For 

det andet bliver værdikæden finskåret, idet de blot er bindeled mellem leverandør og 

Baltnav. NEP tilbyder, dermed ikke kredit til Baltnav, men får denne oprettet direkte 

hos leverandøren. Dernæst bliver tilegnelsen af viden bag de enkelte handler 

ligeledes væsentlig forbedret, idet der er langt mere viden, som kan medføre 

spekulation bag hver handel. Dog som det væsentligste er investeringen i NEP 

foretaget ud fra at det her givne samarbejde skal fortsætte.  

 

Selvom Baltnav har ejerskab i NEP, fungerer virksomheden stadig, som et eksternt 

organ. Dernæst vil man kunne argumentere for, at der skal være en god relation 

mellem NEP og Baltnavs ansatte, for at man få nogle af de identificerede fordele til 

udtryk. Dette kan opnås ved såkaldte safeguards parterne imellem. Disse safeguards 

kan være henholdsvis kontraktuelle og uformelle.  
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Kontraktuelle safeguards 

Kontraktuelle safeguards er ud fra et Williamson (1991) perspektiv til at beskytte og 

have kontrol over transaktionerne samarbejdspartnere imellem. Kontrakter er juridisk 

bindende aftaler mellem to parter, som hver især lover at udføre bestemte handlinger 

i fremtiden. Kontrakter kan være enkle eller komplekse. Enkle kontrakter er egnede til 

standardpriser, der ligner markedstransaktioner (f.eks. en standard indkøbsordre for 

råvarer såsom bunkers) (Williamson, 1979 op.cit Krishnan et al. 2016). 

At Baltnav tilføjer hele sin flåde til NEPs portefølje, hvormed Baltnav udviser en form 

for eksklusivitet over for NEP, anses som en kontraktuel safeguard. Dette kommer 

dog nok også i lyset af, at Baltnav har direkte investering forbundet med NEP. Men 

argumentet er her, at man anvender et instrument, som gør at det ikke bliver 

omkostningsfrit at skifte mægler/leverandør ved eksempelvis ikke at anvende NEP. 

Denne safeguard beskytter altså relationen mellem NEP, og trækker altså 

transaktionerne “væk” fra markedsstrukturen og mere i en hierarkisk orientering.  

 

Uformelle Safeguards 

Uformelle safeguards er udtrykt som tillidsmekanismer på baggrund af den bilaterale 

forventning hos samarbejdspartnerne om, at andre vil handle på en måde, der tjener, 

eller i det mindste ikke er uhensigtsmæssig mod, ens interesser (Barney og Hansen, 

1994 op.cit Krishnan et al. 2016).  

Den tyske økonom Reinhard Selten (1978) argumentere ud fra er spilteoretisk 

perspektiv, at tid i sig selv kan fungere, som en uformel safeguard. Hvis et 

samarbejde er tiltænkt at skulle strække sig over længere tid, er de relaterede parter i 

samarbejdet villig til at foretage nogle af de nødvendige investeringer, for at opnå, 

tættere relation - ligesom Baltnav har gjort det med NEP. Det vil altså sige, hvis man 

forventer, at der er mange runder tilbage i samarbejdet, er der ikke rationale for at 

misligholde relationen. R. Selten (1978) og the chainstore paradoks vil blive 

yderligere gennemgået ved besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 2 i afsnit 5.2 - 

Hvorfor eksisterer svindel? Dog synes argumentet stadig validt gældende for NEP 

setuppet.  

Dyer et al. (2018) argumenterer for, at tillid-renomme kan fungere som en uformel 

safeguard. Man har altså demonstreret, at tillidsbåndet imellem en eller flere 
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samarbejdspartnere i praksis har en positiv indflydelse på transaktionen og flowet i 

sig selv som værende effektiviserende. Tillid er en kilde til en konkurrencefordel, da 

den faciliterer aktivspecifikke investeringer, tilskynder til informationsdeling og 

mindsker transaktionsomkostningerne40(Katsikeas, Skarmeas og Bello (2009)). 

Som modargument hertil, mener Williamson (1991) ikke, at et tillidsbånd i praksis er 

en nødvendighed og/eller en faktor som påvirker transaktionsflowet mellem 

samarbejdspartnere. Baltnavs effektiviseringer og tillidsbånd synes at være håndteret 

i kontraktuelle safeguards, altså mere kontrollerende/administrative instrumenter 

Williamson (1991).  

 

Noget af det centrale i Dyer et al. (2018) er nødvendigheden af effektive governance 

mekanismer til at håndtere transaktionsomkostninger. Uformelle safeguards, såsom 

tillid og renomme, erstatter dermed ikke governance mekanismer og behovet for 

formelle kontrakter. Dermed er uformelle og formelle safeguards hinanden 

komplementære for samarbejdet.  

 

Ud fra ovenstående synes der at være argumenter, som taler for, at setuppet med 

NEP både trækker i en mere markedsorienteret tilgang, men samtidig, at der 

anvendes nogle governance mekanismer, der trækker mod internalisering.  

Man kan argumentere for, at ved at skære en mellemmand fra i værdikæden, og få 

priser samt kredit direkte hos den givne leverandør tiltaler, at man får en mere 

“direkte” pris. Dermed synes informationen bag prisen at være mere fuldkommen, 

samtidig med at markedsmekanismer beholdes fordi man stadig kan skifte 

leverandører omkostningsfrit. Det er stadig prisen der fungerer som 

koordineringsinstrument, hvilket er alfa omega for markedstransaktioner. 

Dog synes setuppet ikke at kunne negligere, at Baltnav er eksklusive med NEP, 

hvorfor der ikke anvendes andre mæglere, hvilket i høj grad er rettet mod en 

hierarkisk orientering. Dette er også opvejet med, at der ikke blot er tale om en 

eksklusiv aftale mellem to uafhængige virksomheder, men den relationsspecifikke 

investering, som har bibringet ejerandel i NEP - altså internalisering.  

 
40 Virksomheden Internationalisering - Lektion X op.cit Katsikeas, Skarmeas og Bello (2009) 
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Som beskrevet i afsnit 4.2.5 - Opsummering: The Swollen Middle, så anses 

tilrettelæggelsen af NEP som en kombination mellem disse to yderpunkter. Dog 

synes eksklusiviteten og den direkte ejerandel i NEP, at trække mere i en retning af 

internalisering frem for markedstransaktion. NEP er dermed et hybrid setup med 

orientering mod den hierarkiske ledelsesstruktur.  

4.4 - Konklusion 

Baltnavs hidtidige bunker setup, som i skrivende stund er under betydelig 

omstrukturering, synes at have haft nogle klare fordele, men som er mindsket i takt 

med, at aktiviteten er øget som årene er gået siden etableringen i 2011. Man 

oplevede en stigende koordineringsudfordring ud fra prismekanismen med det setup, 

som var tilrettelagt. Med andre ord havde Baltnav et behov under deres bunker 

transaktioner, som ikke var tilsvarende den ressourcemæssige indsats man lagde på 

selvsamme område. Derfor har ledelsen valgt at etablere NEP, som skal fungere 

som en eksternt rådgivende og eksekverende bunker desk. Med denne etablering, 

går man fra et setup, som i overvejende grad har været mest markedsorienteret, til et 

nyt som værende et hybrid setup med overvejende hierarkiske orienteringer. Når 

etablering af NEP er kommet helt på plads, og alle procedure er fastlagt efter mange 

gentagne transaktioner, synes der er være nogle effektiviseringer, som Baltnav kan 

nyde godt af ved det nye setup. Etableringen af NEP vurderes faktisk til, at have rette 

forudsætninger for at kunne bibringe konkurrencemæssige fordele til Baltnav set ud 

fra et Dyer et al. (2018) perspektiv. Dermed bliver virksomhedens væsentligste 

temporærer faktor, nemlig bunkers, effektiviseret.  
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5.0 - Hvordan og hvorfor eksisterer svindel i shippingindustrien? 

Følgende undersøgelsesspørgsmål vil forsøge at belyse i første omgang, hvordan 

Baltnav kan blive udsat for svindel, for derefter at koble relevante teorier på denne 

empiri for at få en forståelse af, hvorfor svindlen eksisterer.  

5.1 - Når Baltnav udsættes for svindel 

“Der bliver snydt for milliarder af dollars, når skibe verden over bunkrer olie. Manglen 

på regler tiltrækker ”bunkerpirater”, der sætter de ærlige oliehandlere i et dårligt lys, 

og problemet er stigende, fortæller Carsten Hounsgaard fra Insatech41. Sådan starter 

artiklen Insatech: Snyd med bunker koster redere dyrt udgivet af Shippingwatch.  

Carsten Hounsgaard fortsætter i artiklen “Hvis man har en lille smule teknisk snilde, 

kan man sagtens tjene en masse penge på at snyde og bedrage, og manglen på 

regler fordrer den udvikling. Det er det største problem, der er ved handel med 

bunker. Køberne bliver snydt på mængderne42”. Jakob Skouboe, som er journalist og 

forfatter til en bog om bunkervirksomheden OW Bunker, beskriver bunker branchen 

som noget der fungerer ud fra sine helt egne regler43 - eller mangel på samme. 

 

I artiklen Skibsolie og cappucino-svindel: Bunkerbranchens blakkede ry nævnes det, 

at man i en intern undersøgelse havde fundet beviser for, at firmaet Aegean Marine 

Petroleum havde begået svindel for næsten to milliarder kroner. Selvsamme firma 

har for nylig fået nye ejere og har skiftet navn til Minerva Bunkering. Minerva 

Bunkering anvender Baltnav hyppigt som leverandør af bunkers til sine skibe.  

Tilbage i 2016 erkendte den daværende formand, Robin Meech, for den 

internationale bunker-brancheorganisation, IBIA44, at snyd og svindel er en del af 

industrien45. 

Dette understreger igen opgavens relevans for ikke bare Baltnav, men også 

tilsvarende operatørvirksomheder.  

 
41 https://shippingwatch.dk/Virksomheder/article5965962.ece - besøgt d. 6 maj 2021 
42 Ibid. 
43  https://www.dr.dk/nyheder/indland/portraet-skibsolie-og-cappucino-svindel-bunkerbranchens-

blakkede-ry - Besøgt d. 6 maj 2021 
44 The International Bunker Industry Association 
45 Artikel: Skibsolie og cappucino-svindel: Bunkerbranchens blakkede ry 

https://shippingwatch.dk/Virksomheder/article5965962.ece
https://www.dr.dk/nyheder/indland/portraet-skibsolie-og-cappucino-svindel-bunkerbranchens-blakkede-ry
https://www.dr.dk/nyheder/indland/portraet-skibsolie-og-cappucino-svindel-bunkerbranchens-blakkede-ry
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I de følgende to afsnit vil der blive redegjort for to forskellige “slags” svindel hhv. ved 

bunkerlevering (studehandel) og ved skibslevering.  

5.1.1 - Komplikationer ved bunkerlevering 

Det norske forsikringsselskab, Skuld, der er et af verdens største forsikringsselskaber 

inden for den maritime verden, har utallige eksempler på snyd og svindel i bunker 

branchen med både kvantiteten og kvaliteten heraf46.  

Carsten Hounsgaard påpeger også, at alle shippingfirmaer på et tidspunkt skal tage 

stilling til svindel med bunkers, da det er almindelig praksis blandt visse leverandører. 

Problemstillingens essens går ganske simpelt ud på, at der faktureres for mere 

bunkers end der er leveret. Der findes utallige måder hvordan både leverandørerne 

og skibsbesætning kan svindle med dette på, men for at få mere konkrete eksempler 

nævner Skuld bl.a. den såkaldte “cappuchino-metode47”. Ved denne metode pumper 

leverandøren luft i skibenes tanke sammen med brændstoffet, og dermed får 

rederierne ikke den mængde brændstof, de har betalt for, når de skal have tanket 

deres skibe. Herved ser tankene på skibets måleinstrumenter fyldte ud, når 

påfyldningen er sket, selvom det modsatte er tilfældet. 

Skuld nævner også en metode i artiklen, hvor leverandøren varmer bunkeren op, 

inden påfyldning. Varm bunkerolie har en større massefylde end kold, hvorfor 

mængden svinder ind i takt med den faldende temperatur efter påfyldning. Igen 

påvirkes skibets måleinstrumenter til misvisning af den egentlige leverede kvantitet.   

 

Ud fra egen personlig erfaring, som bakkes op ad Skuld og deres eksempler fra 

artiklen, kan et eller flere besætningsmedlemmerne på skibet snyde rederiet. Dette 

kan bl.a. ske i samspil med bunker leverandøren, hvor det aftales at indgår i en 

studehandel og dermed dele gevinsten med hinanden. I praksis sker dette ved, at 

besætningsmedlemmerne/kaptajnen rapporterer til Baltnav, en mindre kvantitet 

brændstof ombord i tanken, end der faktisk er. Baltnav bestiller dermed en højere 

kvantitet til levering, og betaler på den måde for mere brændstof end der bliver 

leveret.  

 
46 Ibid. 
47 Artikel: Skibsolie og cappucino-svindel: Bunkerbranchens blakkede ry 
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Som nævnt er der også tilfælde, hvor der også svindles på kvaliteten. Første og mest 

relevante at nævne er svovlindholdet af den givne bunkers. Der er nogle faste og 

klare regulativer for drivhusgasser, som er fastlagt af International Maritime 

Organisation (IMO), som alle shippingselskaber skal overholde. Jo mindre 

svovlindhold der er i et bunkerprodukt desto finere er det, og dermed også dyrere. 

Derfor spekulerer nogle leverandører i at forringe det givne produkt ved blending, 

som dermed er billigere at fremstille. “For eksempel ved at der er blandet affaldsolie 

fra biler eller ligefrem gammel madolie fra restauranter i brændstoffet til skibene48”.  

Dog synes det at være at være sværere for leverandørerne at snyde med kvaliteten i 

praksis, idet det er branche-procedure, at der foretages laboratorietest af alle 

bunkerleveringer, for netop at sikre svovlindholdet ikke overstiger fastlagte regulativer 

fra IMO. Hermed vil kvaliteten af det leverede bunkers også blive analyseret ud fra 

ISO-standarder for at be- eller afkræfte om parametrene overholder 

grænseværdierne.  

5.1.2 Komplikationer ved skibslevering - Time Charter 

Som beskrevet i afsnit 1.4 - Virksomhedsbeskrivelse er Baltnav baseret på en asset 

light business model, hvorfor man ikke ejer nogle større aktiver i form af skibe eller 

tilsvarende, som er direkte relateret til virksomhedens daglige aktiviteter. Det betyder 

også, at man har mange transaktioner i form af levering og tilbagelevering med 

hovedredere, som er de juridiske ejere af skibene. Skibsbesætningen fungerer som 

ansatte i den virksomhed eller koncern, hvor skibene ejes.  

I afsnit 4.2.1 - Markedet blev det klargjort, at markedet er drevet af high powered 

incentives. Derfor må man antage at adfærden hos skibsbesætningen, og dermed 

kaptajnen, som er ansat ved netop ejeren af skibet, agerer som udgangspunkt ud fra 

ejernes interesse. Det vil altså sige, at ud fra et Williamson (1991) og 

transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv kan aktører være villige til at levere 

misvisende information eller undlade at opfylde kontraktuelle forpligtelser for egen 

vindings skyld49. Jf. Williamson (1991) kan man altså ikke se sig sikker på, at en 

 
48 Ibid. 
49 Virksomhedens Internationalisering - lektion IX 
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aftale gennemføres, som den var tiltænkt, uden at der er mekanismer, som sikre dets 

gennemtvingelse50. 

 

En time charter, er fagtermet for de kontraktuelle rammer, der er for udlejning af et 

skib mellem en skibsreder og en skibsoperatør. Med andre ord kan man sige, at 

Baltnavs eksistensgrundlag er baseret på mange time charters i form af at leje skibe.  

Komplikationen ved time charter og den potentielle svindel opstår ved hhv. levering 

eller tilbagelevering af skibet.  

Befragtningen forhandler som udgangspunkt altid med rederen af skibet om, hvor 

meget bunkers der ombord på skibet ved levering og tilbagelevering, idet det er 

normal praksis, at der betales for denne mængde bunkers. Prisen for selvsamme 

bunkers er ligeledes også en del af forhandlingerne.  

For at simplificere det, kan man i grove træk sammenligne denne process, som hvis 

man lejer en bil. Man betaler et givent lejeniveau per dag for bilen, samt betaler man 

for den mængde benzin der er i tanken ved modtagelse og for værdien refunderet 

ved tilbagelevering.  

Ved levering og tilbagelevering, er det skibets kaptajn, som deklarerer kvantiteterne 

ombord. I og med at dette kan ske hvor som helst i verden, og Baltnav ikke selv har 

mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af de deklarerede mængder, besidder man 

en risiko i at betale for meget eller for lidt, for den bunkers, som skibet leverer eller 

tilbageleveres med. 

 

Uanset om der er tale om svindel med bunker kvantiteterne ved en fysisk 

bunkerleverance eller levering/tilbagelevering af et skib, er det gennemgående, at der 

som udgangspunkt ikke er noget reglement, som medfører konsekvenser, når der 

svindles med kvantiteterne. Der er altså set ud fra et Williamson (1991) perspektiv 

mangel på mekanismer, som gør at transaktioner gennemføres uden svigagtighed.  

 

 
50 Ibid.  
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5.2 - Hvorfor eksisterer svindel? 

“På overfladen er bunkerbranchen simpel. Men dykker man længere ned, så er der 

alle mulige mærkelige finansielle modeller, man kan lægge til grund for både 

afregning, risikotagning, prisfald og alle mulige ting, siger Jakob Skouboe51”. 

Det korte svar på, hvorfor markedet fejler og det dermed tillades at bl.a. 

opportunisme finder sted, er grundet høj intern og ekstern usikkerhed i det miljø, hvor 

transaktionerne foretages. Rationalet bag transaktionsomkostningsteorien er herpå, 

at transaktioner gennemføres i et miljø af ukomplette kontrakter. Kontrakter skal ikke 

forstås som et juridisk dokument, men som hele det føromtalte setup i 

undersøgelsesspørgsmål 1, der anvendes til at gennemføre transaktioner. 

Ukomplette kontrakter er grundet en eller flere af følgende faktorer af usikkerhed, 

som beskrevet nedenfør: 

 

Bounded Rationality: er et udtryk for at mennesker opfører sig rationelt, men er 

bounded irrationel, idet man ikke har perfekt information til rådighed. Altså de 

beregninger, som ligger til grund for de transaktioner som skal gennemføres, er mere 

kompliceret end MR = MC, kombineret med menneskets begrænsede kognitivitet og 

tid til at udforme en perfekt kontrakt.  

 

Asymmetrisk information: man kan potentielt stå i en situation, hvor man skal 

forhandle en kontrakt, hvor den information vi har til rådighed er potentielt dårligere 

end modpartens.   

 

Economizing: En perfekt organisation af kontrakter er dyrt. Og nogle vil faktisk gå så 

vidt til at argumentere for, at detaljerede kontrakter tilskynder til en adfærd præget af 

minimumsopfyldelse og/eller søgning efter huller (Dyer et al. 201852). Derfor vælger 

mange organisationer at økonomisere på deres kontraktskrivning.  Virksomheder 

vælger at rationere deres indsats på dette område. Man er hermed villige til at 

acceptere mindre end perfekte kontrakter netop grundet hele “set-uppet” er 

 
51 Artikel: Skibsolie og cappucino-svindel: Bunkerbranchens blakkede ry 
52 Virksomhedens Internationalisering, lektion IX - slide 10 
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omkostningsfuldt i ex-ante kontraheringsomkostninger, samt ex-post 

kontraheringsomkostninger.  

 

Opportunisme: eller aktørers adfærdsrisiko om man vil. I 

transaktionsomkostningsteori antager man, at økonomiske agenters adfærd kan 

være styret af en stærkere form for selvinteresse - high powered incentives. Denne 

selvinteresse kan blandt andet være udtrykt i form af svigagtige handlinger a la dem 

som beskrevet i afsnit 5.1.2 Komplikationer ved skibslevering - Time Charter. 

Kombinationen eller selvstændigheden alene af disse forskellige forskellige former 

for intern og ekstern usikkerhed synes ikke at være fuldkommen forklaring på, hvorfor 

markedet fejler. Tidsaspektet i et samarbejde, samt antallet af handler man 

gennemfører synes at have tilsvarende relevans end blot markedsfejl, hvorfor dette 

er yderligere gennemgået i næste afsnit. 

5.2.1 - Chainstore Paradoks  

I det grundlæggende rationale om transaktionsomkostninger i forhold til 

opportunisme mellem bunker leverandør og Baltnav kan markedsfejl i 

shippingbranchen forsøges forklaret med R. Seltens (1978) teori om Chainstore 

Paradokset, som bygger på spilteori. I traditionel spilteori kan et samarbejde med et 

uendelig/ukendt antal fremtidige transaktioner være selvregulerende i sig selv. Den 

selvregulerende mekanisme eksisterer dog kun så længe, at fremtidige gevinster 

opvejer de eventuelle kortsigtede gevinster ved snyd53. Argumentet for den 

selvregulerende mekanisme er altså her, at hvis den langsigtede gevinst er større 

end den kortsigtede har parterne et incitament til at fortsætte samarbejdet på ærlig 

vis.  

R. Selten (1978) argumentation yderligere i the chainstore paradoks, at når man som 

rationel aktør i en markedstransaktion har kendskab til et fast eller et begrænset antal 

runder/transaktioner øges sandsynligheden for, at samarbejdet bryder sammen. 

Dette er fordi, risikoen for opportunistisk adfærd efterhånden øges i takt med at de 

sidste runder nærmer sig.  

 
53 Virksomhedens Internationalisering - Lektion X Part 1 
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Vores tese og perspektiveringen til R. Seltens teori er, at vi anser den fysiske bunker 

leverance mellem et rederi og leverandør, som én runde/transaktion. Transaktionen 

kan dermed i sin form betragtes, som spilteori mellem to parter med et bestemt antal 

runder i samarbejdet. Målet for om den bestemte runde anses at være defineret som 

en succesfuld transaktion, er baseret på, om at der leveres den aftalte kvali- og 

kvantitet, som aftalt.  

 

Derfor gør følgende to hypoteser sig gældende i forhold til incitamentet ved bunker 

leverance snyd:  

 

1) èn bunker leverance tilsvar én kontrakt og dermed et forudbestemt arbejde  

2) Bunker leverandøren anser bestillingen som fremtidige runder i samarbejdet 

 

Ved scenarie 1) er rationalet i forhold til det spilteoretiske udgangspunkt, at 

samarbejdet her har størst sandsynlighed, for at bryde sammen. Når bunker 

leverancen anses, som et tidsbegrænset samarbejde (en enkel runde) vil det betyde, 

at der ikke vurderes nogle langsigtede gevinster ved samarbejdet. Derfor er det her, 

at det største incitament for at svigagtige handlinger finder sted. Det kan finde sted 

både i form af at levere for lidt bunker kvantitet, men i princippet også, ved at levere 

for meget. I et rationelt marked antages aktører at nyttemaksimere sit output, hvorfor 

bunker leverandører kan spekulere i at levere for meget og dermed få ekstra betaling 

alt afhængig af markedets udvikling. Det synes dog at være begrænset, hvor meget 

“ekstra” der kan leveres, da dette kun kan tillades ud fra et niveau af tolerancegrad 

fra rederiets side.        

 

Ved scenarie 2) er den centrale forskel til scenarie 1) at samarbejdet involvere 

gentagne transaktioner over en tidperiode. Den gentagne transaktion vil betyde at 

bunker leverandøren anser bestillingen fra rederiet, som en ud af mange runder, 

nemlig både tidligere og fremtidige bunker leverancer i samarbejdet.  

Rationalet bør derfor være ikke at snyde med kvali- og kvantitet grundet, at antallet af 

runder er ukendte og defineres uafsluttet54. Hermed kan det godt svare sig ikke at 

 
54 jf. “Virksomhedens internalisering” - PPP 2019 modul XI Part 1 00:23:15 
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handle opportunistisk, så længe at bunker leverandøren har en eller anden form for 

idé om, at de kan blive valgt igen. Tid eller tillid kan derfor i sig selv være en 

selvregulerende mekanisme, som en uformel safeguard i transaktionen. Risikoen for 

snyd mindskes således, fordi der er mange runder tilbage i samarbejdet, hvorfor R. 

Selten (1978) argumenterer, at der ikke rationale for at misligholde relationen. De 

langsigtede gevinster er altså større end den kortsigtede gevinst. Parterne 

involverede i transaktionen, over tid, er derfor som udgangspunkt, villige til at 

foretage nogle relationsspecifikke investeringer der skal til, for at forhindre at 

samarbejdet bryder sammen. Ergo er motivationen for at opretholde samarbejdet 

nogle positive incitamenter vedrørende en holdbar fremtidig service og økonomisk 

interesse.  

5.2.2 - Aktiv og passiv opportunistisk adfærd 

Wathne og Heide (2000) identificerer to generelle kategorier af opportunistisk adfærd 

i deres artikel Opportunism in Interfirm Relationships: Forms, Outcomes, and 

Solutions, nemlig aktiv og passiv adfærd. Som betydningen af ordene aktiv og passiv 

antyder, kan opportunisme forekomme, når en part i et samarbejde enten deltager i 

eller afstår fra bestemte handlinger Wathne og Heide (2000). Definitionen af, hvorvidt 

der er tale om aktiv eller passiv opportunisme er baseret på adfærd inden for 

eksisterende udvekslingsforhold og om de oprindelige omstændigheder er ændret, 

som følge af eksogene begivenheder Wathne og Heide (2000).   

I artiklen har man udarbejdet figur 7, som viser, hvordan aktiv og passiv 

opportunisme manifesterer sig under henholdsvis eksisterende og nye 

omstændigheder. 
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Figur 7 - Forms of Opportunism and Possible Outcomes 

 

Kilde: Opportunism in Interfirm Relationships: Forms, Outcomes, and Solutions, Wathne og Heide 

(2000) 

 

Figur 7 skitserer de mulige virkninger de forskellige former for opportunisme kan 

have på den givne transaktion. Figuren er baseret ud fra Kaufmanns (1987) og 

Ghosh og Johns (1999) perspektiv om, at et forhold skal analyseres ud fra følgende 

to perspektiver (1) at skabe fælles værdi, altså samlede gevinster og (2) at kræve en 

andel af disse gevinster, altså gevinstfordeling Wathne og Heide (2000). 

Tesen i Wathne og Heide (2000) går bl.a. på, at enhver form for opportunistisk 

adfærd har potentiale til både at begrænse værdiskabelse og samtidig forårsage 

omfordeling af gevinsten. Afhængigt af den specifikke form for opportunistisk adfærd, 

vil det variere hvordan formueskabelse og distribution påvirkes. Delvist er dette 

grundet de mekanismer i de forskellige former for opportunisme, som udleder 

forskellige outcomes, altså omkostninger eller indtægter Wathne og Heide (2000). 

 

For at demonstrere relevansen af nævnes der blot et par eksempler på aktiv og 

passiv adfærd ud fra et Wathne og Heide (2000) perspektiv. 

Celle 1 i figur 7 under existing circumstances antager passiv opportunisme - en form 

for unddragelse af nogle givne forpligtelser. Det tidligere anvendte eksempel fra 

forsikringsselskabet Skuld i afsnit 5.1.1 - Komplikationer ved bunkerlevering, hvor 

leverandøren ikke overholder de internationale kvalitetsstandarder af den leverede 



Nicolai von Hallas HD 2. Del, International Business  
Gustav Hasbo Afgangsprojekt  

Side 56 af 86 
 

bunkers, kunne illustrere sådan et scenarie. Set fra leverandørens synspunkt 

medfører kvalitetsforringelse en øjeblikkelig fordel i form af omkostningsbesparelse, 

og dermed øget indtjening når prisen holdes konstant. På lang sigt stiger 

omkostningen for rederiet i dette eksempel. Kvalitetsforringelsen kan medføre 

operationer, hvor den leverede bunkers skal debunkers55  således skibet kan få ny 

kvalitetssikret bunkers ombord. Dette vil alt andet lige øge 

transaktionsomkostningerne jf. undersøgelsesspørgsmål 1 process map. 

 

Et andet eksempel på samme passive adfærd kan være underlevering af de aftalte 

kvantiteter ved bunkerlevering. I figur 7 kan vi at se samme mekanisme vil foregå ved 

denne proces, hvormed bunkerleverandøren får en kortsigtet omkostningsreduktion, 

men fakturerer fortsat for den kontraktuelt aftalte kvantitet, hvilket medfører 

profitoptimering.  

 

Sidste eksempel kan være med udgangspunkt i celle 3 i figur 7 under existing 

circumstances, hvor det antages, at en part aktivt engagerer sig i adfærd, der 

eksplicit eller implicit er forbudt Wathne og Heide (2000). Som eksempel herpå kan 

de bunkerlevandører nævnes, hvor der svindles med kvantiteterne. Her leveres der 

mere end aftalt (scenarie 1 beskrevet i afsnit 5.2.1 - Chainstore Paradoks). Som vist i 

figuren har dette en langsigtet omkostningsforøgelse på den part, som bliver udsat 

for den svigagtige handling, i tilfældet her Baltnav. Samtidig øger det omsætning hos 

den part, som udviser opportunistisk adfærd idet indtjeningen højnes ved 

overlevering af det aftalte. 

 

I løbet af opgaven er indtil nu, opportunismen som Baltnav udsættes for mest blevet 

diskuteret som svindel i form underudbud i forhold til en implicit eller eksplicit 

kontrakt. Dette er udtrykt i form af, hvordan informationsasymmetri gør det muligt for 

en part at levere lavere kvalitets- eller outputniveauer, end der blev indgået kontrakt 

med. På baggrund af vores eksempler beskrevet ovenfor, er denne type 

opportunisme defineret som værende passiv adfærd - dette gælder både ved 

bunkerleverancer samt levering ved time charters.  

 
55 Tages af skibet 
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Der nævnes også et eksempel, hvor der er tale om det modsatte scenarie, hvor en 

part aktivt overtræder en kontrakt ved at levere output eller kvalitetsniveauer ud over 

(1) hvad der var aftalt eller (2) hvad der faktisk er behov for af den anden part.  

Eksemplet synes at have sin ret at blive nævnt, idet det eksisterer. Dog er der nogle 

mekanismer som gør, at bunkerleverandørerne ikke vil kunne anvende dette i 

samme omfang, som ved underlevering af kvantitet. Dette er grundet, at man rent 

kontraktuelt vil hævde, at man ikke vil betale for væsentlig overlevering af bunkers, 

hvis dette ikke er til gavn for Baltnav. Der er altså tilbøjelighed for, at denne type 

svindel kun kan eksistere inden for en vis grad af tolerance. 

 

I ovenstående afsnit er der nævnt tre praktiske eksempler, for at demonstrere 

rationalet i Wathne og Heide (2000). Sammenfattende for de forskellige former for 

opportunisme er, at de er i stand til at producere forskellige output alt efter aktiv eller 

passiv adfærd.  

Dog begunstiges den opportunistiske part ved alle eksemplerne kortsigtet ved enten 

omkostningsreducering eller omsætningsforøgelse.  

I sidste ende er begge dele formueskabende og gevinstfordelingen bliver dermed 

fordrejet, hvis dette ikke påtales. Det er altså blot et spørgsmål om, hvordan de 

forskellige mekanismer anvendes, hvorigennem disse resultater produceres og 

variere betydeligt Wathne og Heide (2000). 

5.3 - Konklusion 

Som allerede beskrevet, er der plads til at opportunisme og svigagtige handlinger i 

transaktioner, når disse er baseret på ukomplette kontrakter grundet miljø- samt 

adfærdsmæssig usikkerhed. Disse kan være udtrykt i blandt ren opportunistisk 

adfærd i sig selv, men også i eksempelvis transaktioner påvirket af asymmetrisk 

informationsdeling - som ved levering af et skib ved en time charter.  

 

Besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 2 gør det klart, at svindel og opportunistisk 

adfærd er ganske udbredt i shippingindustrien. Både industrieksperter, 

forsikringsselskaber og IBIAs formand anerkender, at dette er en udfordring, som 

årligt medfører shippingselskaberne betydelige omkostninger.  
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Ud fra et Wathne og Heide (2000) perspektiv kan en aktør tilegne sig enten aktiv eller 

passiv opportunistisk adfærd. Formen af den opportunistiske adfærd synes at 

defineret ud fra om aktøren til dels undgår eller kun lige opnår minimumsopfyldelse, 

og er dermed passiv opportunist, af en given kontrakt. Modsat kan en aktør 

overlevere, eller maksimere output om man vil, således dette medfører en højere 

omkostning hos parten, der udsættes for svindlen. 

Set ud fra Baltnavs perspektiv er der overordnet to forskellige former for svindel man 

kan udsættes for, nemlig ved bunker levering og levering/tilbagelevering af time 

charters.  

Ud fra et spilteoretisk perspektiv og R. Seltens (1978) Chainstore Paradoks 

argumenteres der for, at der er en positiv sammenhæng mellem længden af et 

samarbejde og et tiltagende rationale for at misligholde relationen. Altså desto 

længere et samarbejde er, desto mere synes de fremtidige gevinster at minimere 

rationalet for at begå svindel mod samarbejdspartneren. 
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6.0 - Hvilken betydning har svindel med bunkers for Baltnavs 

konkurrenceevne? 

Som beskrevet i undersøgelsesspørgsmål 2. Hvordan og hvorfor eksisterer svindel i 

shippingindustrien, er svindel en realitet i branchen. Dette afsnit vil belyse, hvilken 

negativ effekt svindel kan have på Baltnavs konkurrenceevne.  

6.1 - Svindel og dets impact på Baltnavs konkurrenceevne  

I afsnit 1.4 - Virksomhedsbeskrivelse er det beskrevet, at Baltnavs forretningsmodel 

går specifikt ud på at tjene på udsvingene i fragt- og skibsleje markedet. I og med 

dette er en branche under hårde konkurrencemæssige vilkår, gøres det nu klart, 

hvorfor hver en sten bør vendes for at mitigere omkostningen ved markedsfejl. 

Forneden er et realistisk scenarie baseret på virkelige hændelser jf. bilag Bunker 

Findings hos Baltnav.  

 

Afsnittet vil beskrive to scenarier, som allerede er eksemplificeret i afsnit 5.2.1 - 

Chainstore Paradoks nemlig henholdsvis: 

 

(1) Fejlrapportering af bunkerkvantitet.  

     (2) Studehandel mellem skibets besætning og bunker leverandør.  

6.1.1 - Eksempel 1: Fejlrapportering af bunkerkvantitet 

Det antages, at en skibsreder udlejer sit skib “Ina Lotte” til Baltnav på en time charter. 

Som nævnt i afsnit 5.1.2 Komplikationer ved skibslevering - Time Charter er det 

industry-standard at lejeren (heri Baltnav) sørger for betaling af forbruget af 

brændstof efter overtagelsen. Skibet skal sejle ruten, som anvendt i figur 4 (4.1.2 - 

Bestilling) ballast56 fra leveringsted Rotterdam til lastehavnen Klaipeda i Estland og 

slutteligt lossehavn Santos i Brasilien. Det er aftalt mellem afskiber og Baltnav, at 

skibet kan laste 20.000 tons gødning, hvor fragtraten er forhandlet til USD 30 per 

tons.  Dette giver en samlet fragtbetaling på 20.000 tons gange USD 30 per ton = 

USD 600.000,00 til Baltnav.  

 

 
56 Uden last (skibet er tomt) 
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Ved indgåelse af time charter har besætningen deklareret en bunkerkvantitet på 700 

MT ombord ved det aftalte leveringssted i Rotterdam. Efter leveringen overgår 

operationen af skibet til Baltnav. Baltnav udfører en betaling af den aftalte værdi af de 

700 MT bunkers til skibsrederen. Baltnav instruerer “Ina Lotte” til at sejle til Klaipeda 

og i mellemtiden rapporterer kaptajnen det daglige bunkerforbrug hver 24’ene time 

via e-mail. Ligesom forskellige biler af mærke, type og model har forskelligt 

benzinforbrug, gør det samme sig gældende for tørlastskibe. Dermed er der en 

specifik beskrivelse af skibet, og hvor meget dets forbrug af bunkers er i givne vind- 

og vejrforhold. Operatøren hos Baltnav monitorerer skibets daglige forbrug og 

checker om forbruget jf. kaptajnens rapporter er i overensstemmelse med den givne 

beskrivelse fra ejeren. Da skibet ankommer til Klaipeda rapporterer det ved sin 

ankomst, at der er 550 MT bunkers ombord. Det giver et samlet forbrug på 150 MT 

fra Rotterdam. Grundet Baltnavs kendskab til eksisterende svindel i branchen har 

operatøren forud for skibets ankomst i Klaipeda bestilt en såkaldt bunker inspektør til 

at kvantificere mængden af den givne bunkers ombord, dog uden at oplyse dette til 

skibets besætning. 

“Ved at have vedvarende fokus på det (opportunisme, red.), så gør det at vi (Baltnav 

red.) performer bedre og gør os dygtigere. Det har en betydning på, når vi 

timecharter et skib ud, da vi nu ved hun kan performe bedre end hvad hun er 

beskrevet til. Det er ren indtjening at gå glip af, hvis man ikke er opmærksom på 

det.”57 

 

Bunker inspektøren kvantificerer ved inspektionen i Klaipeda, at den faktiske 

beholdning er på 580 MT. Det betyder at besætningen i princippet har rapporteret 30 

MT bunkers “forkert” til Baltnav enten ved leveringen i Rotterdam og/eller har 

“sparet/gemt” 30 MT bunkers uden at informere Baltnav om selvsamme. For at 

simplificere eksemplet anvendes bunkerpriserne, som ved opgavens 

indledningsafsnit. Værdien af de 30 MT kan dermed tilskrives USD 432,5 per MT, 

hvilket tilsvarer ca. USD 12.975.  

Dette beløb repræsenterer, at Baltnav kunne have tilbudt deres kunde en 

pris/fragtrate, som var USD 0.65 per ton lavere/mere konkurrencedygtig - altså en 

 
57 Interview med Sebastian Demant 
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fragtrate på USD 29.35 kontra USD 30.00, og samtidig opnå samme økonomiske 

resultat.  

 

Nedenstående tabel visualiserer beregningsgrundlaget for ovenstående 

gennemgang af eksempel (1): 

Økonomisk konsekvens ved eksempel (1). fejlrapportering af kvantitet 

Bunkers ombord ved levering i Rotterdam 700 MT 

Bunkers angivet ved ankomst Klaipeda 550 MT 

Gemt bunkers ombord 30 MT 

Aktuel bunkers ombord ved ankomst Klaipeda 565 MT 

Bunker Pris 432,5 USD 

Tab for Baltnav uden bunker inspektion 12975 USD 

Tab sammenlignet med fragtraten (konkurrenceevnen) 0,64875 USD 

Det vurderes, at USD 0.65 per ton på fragtraten er en forskel, som kan have 

afgørende betydning for at vinde lasten fra andre konkurrerende operatører. 

6.1.2 - Eksempel 2: Studehandel mellem skibets besætning og 

bunker leverandør 

Følgende afsnit vil belyse studehandel mellem besætning og leverandør. I dette 

eksempel, har der ikke været foretaget bunker inspektion ved ankomst i Klaipeda.  

Det antages derimod, at der er bestilt 350 MT bunkers til levering i Skagen. Skagen 

vil dermed være pitstop på vejen til Santos. 

Kaptajnen/besætningen informerer bunker leverandøren i Skagen udenom Baltnav, 

at der er 30 MT “til gode” ombord. Derfor behøver skibet i realiteten blot at tage 

levering af 320 MT, dog mod at få en økonomisk kompensation. Bunker 

leverandøren accepterer kaptajnens tilbud og indgår i studehandlen for kun at levere 

320 MT. Kaptajnen og leverandøren svindler Baltnav ved at underskrive 

leveringsdokumentet på leverancen at tilsvare 350 MT. Baltnav modtager herefter en 

regning på 350 MT, som betales i god tro ud fra fuld levering som aftalt.  

 

De økonomiske konsekvenser ved eksempel (2) vil således være (a) overbetaling af 

30 MT “gemt” bunkers ved levering af skibet og (b) bunkerbetalingen med for lidt 
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kvantitet leveret i Skagen. Dermed har dette eksempel på svindel et økonomisk tab 

for Baltnav tilsvarende 60 MTs bunkers til en værdi på USD 25.950.  

Ligesom i eksempel 1, hvor der blev udpeget en bunker inspektør i Klaipeda, kunne 

der ligeledes være blevet en bunker inspektør til leveringen i Skagen. Disse 

inspektioner giver virksomheden mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af den 

information, som skibets besætning giver til Baltnav. Man løber altså en risiko ved 

ikke at udpege disse løbende inspektioner på skibene. Med andre ord “Det vil sige, er 

du ikke opmærksom på det (opportunisme red.), så ved du selvfølgelig ikke hvad du 

går glip af58”. 

 

Forneden ses visualiseringen af ovenstående gennemgang af eksempel (2), som 

beregningsgrundlag. Som nævnt er tabet fordoblet grundet det gemte bunkers ved 

levering af skibet samt bunker betalingen, hvor der betales for en højere kvantitet end 

faktisk leveret. 

 

Økonomisk konsekvens ved eksempel (2). Studehandel 

Bunkers bestilt ved levering i Skagen 350 MT 

Bunkers ombord ved ankomst 500 MT 

Gemt bunkers ombord 30 MT 

Bunkers leveret 320 MT 

Bunker kvittering  350 MT 

Bunkers angivet ved afsejling  850 MT 

Bunker Pris 432,5 USD 

Tab for Baltnav for gemt bunkers 12975 USD 

Tab for Baltnav mindre levering end aftalt 12975 USD 

Tab sammenlignet med fragtraten (konkurrenceevnen) 1,2975 USD 

 

Ligesom ved eksempel (1) og dennes givne økonomiske konsekvens for Baltnav, er 

vurderingen den samme ved eksempel (2). Altså at svindlen har betydelig negativ 

konsekvens for Baltnav. I eksempel (2) er skaden dog næsten fordoblet, idet USD 

 
58 Interview med Sebastian Demant 
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1.29 per ton udgør forskellen på fragtraten Baltnav kunne have tilbudt sin kunde, og 

samtidig opnå samme økonomiske resultat.  

6.1.3 - Tænkte eksempler vs. virkelighed 

For at demonstrerer overfor læseren, at de ovennævnte scenarier ikke blot er tænkte 

eksempler, men er noget som faktuelt sker i virkeligheden og har betydning for 

Baltnav, er der indhentet data fra virksomheden selv jf. Baltnav “Bunker Findings”. 

Den impact svindlen har på indtjeningen kan ses i henhold til det henviste bilag, hvor 

der refereres til den stikprøvekontrol, som operatørerne har udført i 2019 og 2020 i 

Baltnavs regi. Der henvises til celle R2 i begge sheets, at man har fundet “gemt” 

bunkers via bunker inspektører til en anselig værdi. Alene i 2020 fandt man gemt 

bunkers til en samlet værdi af USD 536.888, 7 og i 2019 på beløb USD 427.192,06.  

Det er en samlet værdi på USD 954.080,76 , som Baltnav på to år var gået “glip af”, 

hvis man havde vendt det blinde øje til om opportunistisk adfærd eksistere i 

branchen. Eksempelvis er det største fund jf. bilaget Bunker Findings på skibet “Avra 

I” nemlig hele 170,32 MT VLSFO. Det havde en samlet værdi på USD 89.426,80. 

Yderligere fortæller Sebastian Demant i vores interview “For en uge siden fandt vi 

samlet lidt over 100 MT på tre skibe på én uge, så man kan sige rent 

konkurrencemæssigt, så ja, Baltnav misser ud på sin indtjening og det kan ses 

direkte på bundlinjen59”. Dette underbygger altså påstanden om, at besætningers 

adfærd på skibene og/eller bunkerleverandører må og skal karakteriseres, som et 

risikoelement i transaktionsflowet.  

6.2 - Konklusion  

Ud fra ovenstående to eksempler på svindel, kan det klart ses, at dette har en direkte 

indvirkning på den fragtrate, som giver Baltnav mulighed for at tilbyde sine kunder. 

Omkostningen som svindlen implicit medfører gør at Baltnav er mindre profitabel. 

Herudover kan det i sig selv ikke blot betyde lavere profit, men i givne tilfælde betyde 

tabt forretning/aktivitet, idet man risikerer, at konkurrenceevnen i nogle tilfælde ikke 

tilsvarer markedet. Dette kan være i geografiske områder eller tider, hvor udbuddet er 

større end efterspørgslen, og der er hård priskonkurrence om lasterne. Med andre 

 
59 Interview med Sebastian Demant 
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ord er det en forskel, der kan afgøre om Baltnav vinder laster i markedet fra andre 

operatører med samme forretnings setup. 

Som eksempel (2) illustrerer, så kan svindlen, hvis Baltnav ikke er opmærksom på 

det, hurtigt betyde et anseeligt tab på længere sigt, idet man kan blive snydt af flere 

omgange på samme time charter. 

7.0 - Er der instanser som kan anvendes således Baltnav gardere 

sig mod svindel af sine internationale aktiviteter? 

Kommende afsnit vil belyse, hvordan de to former for usikkerhed som nævnt i 

indledningen, nemlig miljø- og adfærdsmæssig usikkerhed, er i relief til tidligere 

nævnte eksempler på opportunisme. Herudover vil det undersøges, om der findes 

instanser eller mekanismer, som kan anvendes i specifikke setups baseret på typen 

af usikkerhed bag transaktionen for at mindske risikoen for svindel.  

7.1 - Miljømæssig usikkerhed 

Miljømæssig usikkerhed er ud fra et transaktionsomkostningsteoretisk, og dermed et 

O. Williamson perspektiv, en forudsætning, som skaber udvekslingsrisici, som fører 

til opportunisme (Huo et al. 2018 op.cit Williamson, 1975). Miljømæssig usikkerhed 

anses altså som værende en betingelse som leder til opportunisme (Huo et al., 

2018). Dog med hensyn til miljømæssig usikkerhed definerer 

transaktionsomkostningsteori ikke nogen specifikke dimensioner eller elementer 

heraf, som direkte forårsager opportunisme (Huo et al., 2018). Yderligere er der kun 

et begrænset antal studier, som undersøger sammenhængen mellem forholdene i 

empiriske omgivelser, hvilket kun giver begrænset evidens heraf og samtidig 

inkonsistente konklusioner (Huo et al. 2018 op.cit Carsonet al., 2006). 

Det synes dermed, at miljømæssig usikkerhed vurderes problematisk at definere 

præcist, hvilket gør, at der findes mange forskellige definitioner heraf baseret på 

diverse studiers undersøgelsesgenstand.  

Vi anser Krishnan et al (2016) artikel The Effectiveness of Contractual and Trust-

based Governance in Strategic Alliances under Behavioral and Environmental 

Uncertainty, som værende den bedst beskrivende af miljømæssig usikkerhed. 

Dermed er dette også den definition vi finder anvendelse af i nærværende 
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undersøgelse; Miljømæssig usikkerhed er ændringer i miljøet, hvor 

transaktionen(erne) udføres, som er vanskelige at forudsige, såsom volatilitet på 

produktmarkedet (Krishnan et al., 2016 op.cit Wholey og Brittain, 1989).  

Herudover anses regulativer også som værende en del af det miljømæssige 

spektrum (Krishnan et al., 2016 op.cit Sutcliffe og Zaheer, 1998).  

 

Krishan et al (2016) argumenterer for, at forsvaret mod miljømæssig usikkerhed er 

hurtig, samt præcis ageren efter de ændrede vilkår. Dermed skal man internt, men 

også med ens samarbejdspartnere, have rettidig vidensdeling, samt nøjagtig 

behandling af nye oplysninger om miljøet. For at kunne agerere hurtigt efter de 

ændrede vilkår, kræver dette også, at man internt og med sine partnere er enige om 

et passende svar på de givne miljøændringer (Krishnan et al. 2016). 

At skulle reagere på miljømæssig usikkerhed, som beskrevet ovenfor, kan ofte være 

en kompleks proces og dermed føre til uenigheder og misforståelser (Krishnan et al., 

2016). En af de klare pointer i Krishnan et al. (2016) synes derfor at være udtrykt ved 

som følge af kompleksiteten af organisationens indbyrdes afhængige aktiviteter, samt 

styring af informationsstrømme såvel internt som eksternt. 

Dermed er det mellem alliancepartnere og organisationen meget sandsynligt, at man 

er eksponeret interorganisatorisk i forhold til miljømæssig usikkerhed (Krishnan et al., 

2016 op.cit. Gulati et al., 2005).  

 

Kompleksiteten bag miljømæssig usikkerhed gør transaktioner mere sårbare over for 

opportunisme. Jf. Krishnan et al. (2016) er der blevet påvist positiv sammenhæng 

mellem miljømæssig usikkerhed og opportunisme i følgende studier Joshi and Stump 

(1999), Schilling and Steensma (2002), and Wang et al. (2013). 

Ud fra netop et transaktionsomkostningsperspektiv argumenterer Huo et al. (2018) 

for, at miljømæssig usikkerhed resulterer i komplikationer med tilpasning og 

evaluering af netop miljøet. Det øger transaktionsomkostningerne med hensyn til 

både koordineringsomkostninger og transaktionsrisici (Huo et al 2018 op.cit Grover 

og Malhotra, 2003).  

Huo et al. (2018) argumenterer altså for, at miljømæssig usikkerhed kan resultere i 

kontraktfejl, da tidligere kontraktbetingelser muligvis ikke dækker enhver mulig 
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beredskab. Samtidig erkender Williamson (1975) at miljømæssig usikkerhed ikke i 

sig selv kan medføre markedsfejl. 

7.2 - Adfærdsmæssig usikkerhed 

Den adfærdsmæssige usikkerhed manifesterer sig når samarbejdet i en transaktion 

er drevet af high powered incentives og af det begrænsede rationalitetsproblem 

nævnt i afsnit 5.2 - Hvorfor eksisterer svindel? Det relaterer sig til adfærden om 

økonomisk selvinteresse fra menneskelige valg og deres kalkulerede indsats til 

vildlede, fordreje og forklæde information. Økonomiske aktører kan skjule den sande 

natur af godet og/eller informationer, som de har til rådighed. Dette er udtrykt som 

asymmetrisk informationsdeling. Liu et al. (2010) finder at opportunistisk adfærd har 

en negativ effekt på kvaliteten af samarbejdet, hvilket alt andet lige tolkes som en 

forøgelse af transaktionsomkostningerne.  

7.3 - Kontraktuelt eller tillidsbaseret samarbejde 

Det interessante ved adfærds- og miljømæssig usikkerhed er, at begge synes at 

være til stede i transaktioner uagtet hvilket setup, man som virksomhed har 

tilrettelagt. Det er mere et spørgsmål om graden af usikkerhed der er definerende, 

hvilket implicit er sigende for, om virksomheden skal sikre en given eksponering 

heraf. 

Krishnan et al. (2016) undersøger samspillet mellem adfærds- og miljømæssig 

usikkerhed ved udformningen af effektiviteten af de to governance mekanismer, der 

bruges i strategiske alliancer: Nemlig formelle/kontraktuelle og uformelle/tillidsbaseret 

mekanismer.  

 

Krishnan et al hævder at finde belæg i deres artikel for, at formelle 

kontraktmekanismer fungerer bedst under lave til moderate niveauer af 

adfærdsmæssig usikkerhed og samtidig moderat til højt niveau af miljømæssig 

usikkerhed. Dog er dette ikke den optimale kombination, i tilfælde af, at begge typer 

af usikkerhed enten er på et lavt eller et højt niveau, idet dette vil skade 

samarbejdskvaliteten Krishnan et al (2016).  
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Det tillidsbaserede samarbejde vurderes mest effektive ved højt niveau af 

adfærdsmæssig usikkerhed og lavt niveau af miljømæssig usikkerhed. Denne 

kombination lider af et stort tab af anvendelighed ved høj adfærdsmæssig usikkerhed 

hvis niveauet af den miljømæssige usikkerhed øges Krishnan et al (2016). 

I transaktionsflows, hvor både niveauet af adfærds- og miljømæssig usikkerhed er 

højt, vil de kontraktuelle mekanismer have tendens til at skade samarbejdskvaliteten. 

Ligeledes vil et tillidsbaseret samarbejde heller ikke fungerer optimalt. Det betyder 

altså, hvis en virksomhed har transaktioner, som lider under et højt niveau af begge 

betingelser, kan det være en fordel at anvende et mere hierarkisk setup og/eller 

lodret integrere, hvis dette er muligt Krishnan et al (2016).  

7.4 - Baltnav og NEP 

I det følgende afsnit vil de forskellige governance mekanismerne i transaktionsflowet 

mellem NEP og Baltnav blive vurderet, samt om disse er påvirket af adfærds- og/eller 

miljømæssig usikkerhed.  

7.4.1 - Minimumsopfyldelse af kontrakten eller genforhandling 

Dette kan eksemplificeres, hvis den anden part tvinges til at genforhandle, når 

omstændighederne ændrer sig (Wathne og Heide 2000). En ændring i 

omstændighederne kunne være ved en prisstigning i produktmarkedet på kort sigt 

kontra den pris, som er blevet forhandlet i bunker-leveringskontrakten. Ifølge Krishan 

et al 2016 vil aktøren (heri leverandøren) rationalisere potentialet for en 

opportunistisk gevinst, og måske forsætligt undlade at udføre sit ansvar (Hoetker og 

Mellewigt, 2009; Mayer og Nickerson, 2005) til fordel for at sælge bunkerolien til en 

højere pris til en anden kunde eller forsøge at genforhandle prisen. I nogle havne er 

der for eksempel kun én leverandør, hvilket i sig selv kan være et risikoelement, hvis 

man ved, at leverandøren lever af at lave ufine tricks, som beskrevet i afsnit 5.1 - Når 

Baltnav udsættes for svindel. Et punkt leverandøren kunne benytte til at komme ud af 

den kontraktmæssige forpligtelse er, når skibet ankommer uden for det aftalte 

leveringstidpunkt, som typisk strækker sig over nogle dage.  
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Dermed kan/vil leverandøren kræve genforhandling af bunkerprisen naturligvis i 

tilfælde af, hvor markedsprisen er højere end ved kontraktindgåelsen. Den 

opportunistiske adfærd kommer derved til udtryk ved, at den samme handlen/ageren 

ikke vil være tilfældet, hvis markedsprisen var faldet - altså en lavere omsætning for 

leverandøren for den samme leveringskvantitet.  

7.4.2 - IMO2020 

Som nævnt i afsnit 7.1 - Miljømæssig usikkerhed anser vi miljømæssig usikkerhed, 

som volatilitet på produktmarkedet samt regulativer heraf. Produktmarkedet i denne 

forstand skal forstås som bunkers.  

Ved årsskiftet til 2020 trådte nye tiltag fra IMO i kraft. Disse regulativer er døbt 

“IMO2020”. IMO2020 er international indført lovgivning, for at mindske 

shippingindustriens udledning af drivhusgasser. Dermed måtte alle skibe i 

shippingindustrien, altså både tank, container, tørlast osv., fra nu af kun sejle på 

VLSFO bunkers, hvor svovlindholdet maksimum er på 0,5%. Inden dette regulativ 

måtte skibene sejle på såkaldt High Sulphur Fuel Oil (HSFO), hvor svovlindholdet 

maksimum måtte være på 3,5%. HSFO er altså et mere “beskidt”, eller mere 

forurenende om man vil, produkt end VLSFO. Det betyder også, at prisen for VLSFO 

er tilsvarende højere grundet produktionspris etc. Pointen er, at der blev indført nogle 

regulativer, som ændrede en del af de spilleregler, som man agerer under. Dette 

gælder selvfølgelig ikke kun for Baltnav, men for alle virksomheder i 

shippingindustrien. 

Den miljømæssige usikkerhed kommer altså her til udtryk i takt med da regulativerne 

IMO2020 trådte i kraft. Dette medførte nogle klare udfordringer i form af tilegnelse af 

viden omkring de nye regler, priser, availability af VLSFO verden over som Baltnav 

pludselig skulle til at agere ud fra. Herudover skulle man udforme nye kontrakter 

grundet som følge heraf - eksempelvis ændrede leveringsvilkår og specifikationer af 

olien. Transaktionerne dengang blev altså påvirket af ekstra 

koordineringsomkostninger samt transaktionsrisici, grundet kompleksiteten af at 

skulle omstille sig ny viden, og procedure samt skrive nye kontrakter, da HSFO blev 

skiftet ud med VLSFO. 
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7.4.3 - Bunker Licens 

I Singapore, som en af verdens største bunkers hubs i verden, fremlagde de 

nationale havnemyndigheder MPA i 2014, at der vil blive indført en såkaldt bunker 

licens60. Bunker licensen vil have den indvirkning, at hvis en bunkerleverandør blev 

indstillet til havnemyndighederne grundet svindel med kvanti- eller kvalitet, kunne 

man som værste konsekvens permanent miste sin licens. Dermed kan man ikke 

levere bunkers i en af verdens største bunker hubs, hvilket alt andet lige er en 

mavepuster for de forskellige leverandører. Bunker licensen trådte i kraft i 2017 og 

skal fornyes en gang årligt. Licensen synes at være Singapores lokale svar, på det 

tilsyneladende manglende reglement og konsekvens61 for de leverandører, som lever 

i bedste velgående på trods af deres gentagne svigagtige handlinger mod deres 

købere. Yderligere har MPA gjort det obligatorisk, hvis man vil levere bunkers i 

Singapore, at dette gøres med et såkaldt Mass flow meter. Dette er en kontrollerende 

instans, som sikrer, at den fakturerede kvantitet stemmer overens med den faktisk 

leverede. 

Uagtet ståsted i værdikæden, er indførelsen af bunker licenser en ændring af miljøet, 

som transaktionerne befinder sig i. Indførelsen af bunker licensen, er fra forfatterens 

synspunkt på sin plads, selvom konsekvenserne for markedet her er mange. Nogle 

leverandører vil formentlig blive udelukket, mens andre styrker deres position. Når 

svindlen tages ud af markedet, vil prisen også alt andet lige stige. Man vil også kunne 

argumentere for, at transparens i Singapore, og hvilke leverandører der er udelukket, 

vil kunne have betydning for selvsamme leverandører andre steder i verden, idet 

man som køber vil pålægge dem opportunistisk adfærd allerede inden 

kontraktindgåelse.  

Selvom bunker licensen kun er indført nationalt i Singapore, og i Rotterdam per den 

1. februar 2021, er dette noget som påvirker miljøet som Baltnavs bunker 

transaktionerne foregår i. Uanset om regulativerne og de dertilhørende ændringer er 

på sin plads, vil dette kunne medføre komplikationer ved kontraktindgåelse med 

diverse bunkerleverandører, idet spillereglerne er ændret. Transaktionerne vil altså 

 
60 https://www.marineinsight.com/shipping-news/mpa-licences-51-companies-bunker-survey-licence/ 
61 https://shippingwatch.dk/Virksomheder/article5965962.ece 
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blive udsat for en omkostningsforøgelse på kort sigt i dette nævnte eksempel for hver 

havn der indfører denne licens.  

7.5 - Konklusion 

Shippingindustrien er dybt forankret i både internationale, men også nationale 

politiske spil. Dermed anses de politiske faktorer uagtet størrelsen heraf, som 

værende påvirkende på den miljømæssige usikkerhed. Set fra et metaperspektiv, 

betyder dette altså, at transaktionsflowet og de miljømæssige usikkerheder som 

påvirker dette, varierer afhængig af, hvor i verdenen Baltnav skal købe og have 

bunkers leveret. På baggrund heraf vurderes det altså, at Baltnavs transaktionsflow 

for sine bunkers aktiviteter besidder et højt niveau af miljømæssig usikkerhed. 

 

Eksemplet som er anvendt i afsnit 7.4.1 - Minimumsopfyldelse af kontrakten eller 

genforhandling anses som værende ganske essentiel og berettiger samtidig 

operatørens daglige arbejde. Med det menes, at uanset hvilken rejse fra A til B man 

anskuer, vil denne være dynamisk, og dermed påvirket at flere variable, som kan 

påvirke eksempelvis et skibs ankomsttidspunkt til en given havn. Dermed er 

opsigelse og/eller genforhandling af kontrakter, samt de bagvedliggende mekanismer 

heraf en hverdagsting for operatøren. Dette minimerer dog ikke betydningen af de 

omkostninger, som dette kan/vil medføre, og synes derfor ikke optimal. På baggrund 

af dette vurderer vi, at den adfærdsmæssige risiko, ligesom den miljømæssige, ligger 

på et højt niveau.  

 

Som det nævnes i afsnit 7.3 - Kontraktuelt eller tillidsbaseret samarbejde er 

transaktionsflows, hvor både niveauet af adfærds- og miljømæssig usikkerhed er 

højt, vil både de formelle og uformelle mekanismer ikke synes at fungere optimalt, 

men faktisk i visse tilfælde have negativ effekt på samarbejdskvaliteten.  

På baggrund heraf, altså ud fra Krishnan et al perspektiv vurderes det, at et 

hierarkisk setup kan være en fordel at anvende. Etableringen af NEP, som anses 

som værende hierarkisk orienteret jf. afsnit 4.3.4, vurderes mest passende til 

Baltnavs bunker transaktionsflows. Yderligere anser vi NEP som værende et tiltag, 

som flytter Baltnav et led tættere på de fysiske leverandører. Dette bibringer også alt 
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andet lige muligheden for, at man kan tilrettelægge og forhandle diverse køb. 

Afhængig af leverandøren og leveringssted, vurderes Baltnavs nye bunker setup som 

en dynamisk kombination mellem formelle og uformelle safeguards baseret på det 

givne forhold Baltnav/NEP har med leverandøren. 

8 - Diskussion  

I skrivende stund er Baltnav ved at få firmaet NEP fuldt etableret. NEP skal fungere 

som Baltnavs nye eksterne ”bunker desk”, og dermed foretage alle bunkerindkøb, 

samt rådgive virksomheden i takt med deres løbende kontraktindgåelse med diverse 

samarbejdspartnere og bunkerleverandører. Grundlaget for at Baltnav har valgt at 

etablere NEP, var til dels den tiltagende koordineringsudfordring med 

prismekanismen, hvilket synes udtrykt af deres manglende ressourceindsats på dette 

område.  

Med denne etablering, går man fra et gammel setup, som i overvejende grad har 

været mest markedsorienteret, til et nyt som er et hybrid setup med overvejende 

hierarkisk orientering. Igennem opgaven og dens undersøgelsesspørgsmål vurderes 

den gennemgående konklusion at være, at det nye setup kan bibringe 

konkurrencemæssige fordele til Baltnav set ud fra Dyer et al. (2018) 

 

Svindel i form af opportunisme og svigagtige handlinger tillades at eksistere grundet 

ukomplette kontrakter samt miljø- og adfærdsmæssig usikkerhed. I og med der er 

flere forhold som gør, at opportunistisk adfærd tilsyneladende lever i bedste 

velgående i shippingindustrien, ser man også denne udtrykt i mange forskellige 

former. Disse er inddelt i henholdsvis aktiv og passiv adfærd.  

Herudover belyser opgaven via teorien bag the chainstore paradoks, at over tid er 

der en positiv sammenhæng mellem, et tidsbestemt samarbejde og et tiltagende 

rationale for at misligholde relationen. Vi anser, at hvis man fra leverandørens side, i 

de havne, hvor det faktisk ikke er indført som regulativ, at anvendelsen af Mass flow 

meters kan anses som signal, ikke kun til baltnav, men også andre 

shippingselskaber, at de ikke vil svindle. 

I takt med at NEP kommer på benene, vil man kunne kortlægge hvilke leverandører, 

som anvender disse forskellige steder i verden. Dette vil alt andet lige, bibringe at 
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man fra Baltnavs side, ikke vil pålægge leverandøren den samme opportunistiske 

adfærd, men derimod vedligeholde relationen i form af gentagne transaktioner.  

 

Vi argumenterer altså, at hvis bunker leverandøren ønsker et længerevarende 

samarbejde, kan de foretage transaktionsspecifikke investeringer, for at øge tilliden i 

samarbejdet, såsom et mass flow meter Manning (2011).  

 

Svindel som ikke opdages, medfører i sig selv ikke blot tabt profitabilitet for Baltnav, 

men kan i værste tilfælde også betyde tabt forretning/aktivitet, idet svindlen har en 

direkte effekt på deres konkurrenceevne, som risikerer ikke at tilsvare 

markedsforholdene. 

 

Den adfærds- og miljømæssige usikkerhed er ud fra et Krishnan et al (2016) 

perspektiv er grundlæggende for, hvordan man bør kombinere sine formelle og 

uformelle mekanismer, eller safeguards om man vil. 

Dyer et al (2018) argumentere også for, at formelle og uformelle safeguards er 

hinanden komplementære. Dette udsagn er vi som udgangspunkt enig i, da rationalet 

bag indførte formelle eller uformelle mekanismer i et givent samarbejde, skal 

fastlægges ud fra hvilken af henholdsvis adfærds- eller miljømæssig usikkerhed som 

er mest dominerende. Dog synes undtagelsen af være defineret i tilfælde af, at 

transaktionsflowet er præget af høj grad af både adfærds- og miljømæssig 

usikkerhed. Her vil de indførte instrumenter ikke medfører deres tiltænkte virkning 

idet de eksogene omgivelser for transaktionsflowet ikke tillader optimal indvirken 

heraf. I sådanne tilfælde bør virksomheden internalisere sine transaktioner Krishnan 

et al (2016).  

 

“Coming to the core problem of Transaction cost economics, having a high amount of 

uncertainty increases the conceivability for organizations to produce in-house instead 

of getting supplied by the market (Williamson 1981, p.559)”. 
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9 - Konklusion 

Det konkluderes, ved etablering af NEP, at det lille danske tørlastrederi Baltnav, 

internaliserer sin indkøbsprocess af bunkers fra et markedsorienteret setup til et 

hybrid setup med en overvejende hierarkisk orientering.  Fra et transaktions- 

omkostningsteoretisk perspektiv betyder dette, at Baltnav i større grad kan sikre sig 

mod svigagtige handlinger. 

 

Indkøbsprocessen af bunkers i Baltnav konkluderes derfor at være blevet gradvist 

internaliseret grundet sit ejerskab hos NEP. Det medfører, at Baltnav rykker tættere 

på den fysiske leverandør af bunkers - et mellemled mindre - sammenlignet med det 

gamle setup. Samarbejdet mellem NEP og Baltnav forventes derfor, at kunne 

bibringe konkurrencedygtige priser, stordriftsfordele samt effektiviseringer af 

transaktionsflowet i Baltnav i takt med dets stigende aktivitetsniveau. Her vil den 

bilaterale forventning om formelle og uformelle safeguards være hinanden 

komplementære, der tjener, eller i det mindste ikke er i overensstemmelse mod 

hinandens interesser.    

 

I henhold til svigagtige handlinger, vurderes det, at NEP’s know-how og netværk hos 

de fysiske leverandører i forskellige havne (produktmarkedet) mindsker risikoen for 

opportunistisk adfærd. Dette er vurderet givet, så længe at, leverandører anser 

antallet af runder (altså gentagne bunker leverancer med Baltnav) som ukendte og 

defineres uafsluttet jf. R. Selten (1978). 

 

I henhold til levering og tilbagelevering af skibe, altså time charters, vurderes det, set 

ud fra et Williamson (1991) perspektiv, at der er mangel på instanser, som 

gennemtvinger, at transaktioner gennemføres uden svigagtige handlinger. Jævnfør 

data om bunker findings hos Baltnav i 2019 og 2020, anbefales det generelt, at man 

bibeholder et vedvarende fokus på kontrol instrumenter over for andre 

shippingselskaber. Hvis Baltnav ikke havde kontrolleret bunker- kvantiteter ved time 

charters, ville man have haft et tab på USD USD 954.080,76 over to år alene i 

bunkers. Derfor konkluderes det, at kontrol er den governance mekanisme, som skal 

sikre Baltnavs konkurrenceevne for transaktioner ved time charters.  
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10 - Vurdering og Perspektivering 

I dette afsnit vurderes nærværende undersøgelses troværdighed baseret på den 

fastlagte metodiske fremgangsmåde samt videnskabsteoretiske ståsted. Dette kapitel 

blive afsluttet med en perspektivering af undersøgelsens konklusion med henblik på 

andre eventuelle teorier som kunne synes relevante og eventuelle potentielle 

fremtidige studier.  

10.1 - Vurdering 

Til vurderingen af undersøgelsen vil der, som beskrevet i afsnit 3 - metode blive 

anvendt Hirschmans (1986) fire kvalitative vurderingskriterier.  

 

Credibility. Interviewet var baseret på klare og præcise spørgsmål, men samtidig 

åbne, for at få det mest nuancerede svar. Yderligere er interviewet fuldt 

transskriberet, og informanten blev tilbudt at gennemlæse denne, for at kunne 

verificere indholdet. Som undersøgelse skred frem, er det efterfølgende foretaget 

telefonisk interview med afklarende spørgsmål, hvor der synes at være tvivl om 

meningen med den interviewedes udsagn. Ydermere anvender forfatterne 

forskertriangulering til at højne undersøgelsens troværdighed. 

På baggrund heraf vurderer vi nærværende undersøgelse som værende troværdig. 

 

Da vi var færdige med interviewet med Sebastian Demant, var NEP tilfældigvis til 

stede på kontoret, og vi fik os en kort uformel snak med dem. Siden der intet var 

forberedt til dette “interview” eller lavet noget memo, er dette transskriberet ud fra 

hukommelse. Vi har dog verificeret mundtlig med Sebastian Demant, i tilfælde vi var i 

tvivl om specifikke pointer. Dette er gjort for at højne credibility og samtidig for at gøre 

“interviewet” anvendeligt for opgaven. Baseret på dette vurderes undersøgelsen og 

bagvedliggende data som værende fortsat troværdig.  

 

Transferbility. Vi anser umiddelbart ikke at undersøgelsen som helhed er overførbar 

til en anden case. Vi argumenterer for, at undersøgelsens analyse og diskussion, i 

størstedelen af tilfældene er direkte baseret på Baltnavs organisatoriske setup og 

dermed ikke nødvendigvis stemmer overens med andre virksomheders. Dog synes 
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dette ikke at kunne fast konkluderes før en sådan overførsel til en 

shippingvirksomhed i tilsvarende størrelse har fundet sted. 

Dependability. Det vurderes at forfatterne har samme objektiv tilgang i det begge 

anskuer neopositivismen som deres videnskabelige grundposition, samt at der 

anvendes metodetriangulering.  

Forfatterne anskuer at det foretaget interview ud over at skulle fungere som 

datagrundlag, så har det også til hensigt at højne opgavens objektivitet på baggrund 

af ”specialisters” udsagn. De kvalitative svar som informanterne har givet, vurderes 

alt andet lige at besidde en grad af subjektivitet. Dette danner belæg for at der også 

er anvendt sekundær kvantitative data, som er indhentet gennem desk research. 

Dette har til formål uanset om anvendelsen er at underbygge udsagn eller står alene i 

undersøgelsen at højne objektiviteten. 

 

Confirmability. Undersøgelsen er defineret som et kvalitativ case-studie, hvor 

Baltnavs egne erfaringer er centrale for at kunne besvare, hvordan en mindre aktør i 

shippingindustrien ikke mindst håndterer, men også gardere sig imod opportunisme. 

Herved kan det argumenteres for, at Baltnavs egen subjektive erfaringer kan/vil 

påvirke analysen. Dog anses undersøgelsens samlede resultat som værende 

objektiv. Vi argumenterer for dette, til trods for at det anerkendes, at subjektivitet i 

større eller mindre har indflydelse på undersøgelsen, at med vores neopositivistiske 

ståsted samt flere trianguleringsformer, som tidligere beskrevet. Gennem disse 

handlinger, er Hirschmans (1986) vurderingskriterier højnet i et større eller mindre 

omfang. Dette medfører også at undersøgelsens troværdighed er forstærket. 

 

I forhold til valg af den teoretiske referenceramme vurderes, at undersøgelsens brug 

af hovedsageligt pensum fra faget Virksomhedens Internationalisering, har været 

passende til besvarelsen opgavens problemformulering. Derudover vurderes det, at 

de artikler og teorier som ligger uden for pensum, har i kombination med pensum 

været anvendelig. Disse synes at belyse samt give bedre forståelse af en samlet 

proces, for at kunne frembringe viden om bl.a. ledelsesstrukturer, som er anvendelig 

for shippingvirksomheder, der ønsker at omstrukturerer eller øge sine ressourcer 

mod opportunisme. 
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10.2 Perspektivering 

Bunker setups formodes at være unikke og kan derfor ikke direkte perspektiveres til 

andre operatørforretninger end Baltnav. Det argumenteres yderligere, at den 

anvendte ledelsesstruktur er forskellig fra virksomhed til virksomhed. Valget af 

ledelsesstruktur er således måden hvordan virksomheder tilrettelægger deres bunker 

setup. Det kan så enten være udmøntet om virksomheder anser prismekanismen 

som værende fungerende, hvilket tiltaler markedssetup og hvis ikke anvender man 

mekanismer, som orienterer sig mod hierarkiet.  

 

Derudover har opgaven et skarpt fokus på “hårde” værdier. Man kunne argumentere 

for, at opgaven havde fået tilføjet en ekstra dimension, hvis man havde analyseret 

begreber som kulturkløfter og sociologisk distance mellem Baltnav og dets 

samarbejdspartnere. Den sociologiske distance kunne have været relevant at sætte i 

relief til den opportunistiske adfærd, som tilsyneladende stadig lever i bedste 

velgående.  

 

Undersøgelsen kommer ikke med en løsning til Baltnav for hvordan man garderer sig 

mod eller helt undgår svindel ved primært time charters. Vi anser til dels, at 

adfærdskulturen i industrien ikke kun er båret af de enkelte virksomheders ageren, 

men at dette er en dybt forankret tilgang til procedurerne i markedet. Dermed kunne 

det være relevant ved et yderligere studie, om der kan indføres instanser i 

virksomheder eller politisk besluttet regulativer, som kan komme dette til livs.  

 

Slutteligt kommer opgaven ikke med et klart bud hvilke instanser, der kan løse selve 

problemet om opportunistisk adfærd i shipping- og bunkerbranchen. Opgaven 

forsøger derimod at belyse et tilsyneladende problem for mange shipping- og bunker 

virksomheder ud fra teorien om transaktionsomkostninger. Svindel har selvsagt nogle 

velfærdsmæssige omkostninger, hvilket ikke er belyst i opgaven, men synes relevant 

at konkretisere for dette problem i en velfærdsøkonomisk kontekst.   
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Bilag 2. Interview med Sebastian Demant, Head of Operations, Baltnav, 

28.04.2021  

 

Hvad er Baltnavs vision, strategi og mission?  

I forhold til baltnav er der ikke nogle klare linjer med strategi eller mission, der er ikke 

sat noget op. Jeg tror lige som at baltnav skal ledes på (martins og michael filosofi). 

Vi alle sammen jagter det samme nemlig at være rentabel - vi vil alle sammen tjene 

penge. Hvilken forskel gør det at man skal bruge en masse tid på disse flotte 

termer?” Jeg kan huske fra Lauritzen en teambuilding hvor alle har de her flotte 

termer, som man skulle lære. Ugen efter var man videre igen.  

Det er mere at trække Baltnav væk fra det her HR-styrede corporative miljø.  

Det gælder mere i Baltnav om at få talt og arbejdet sammen og tjene de penge der er 

samt levere konkurrencedygtige transportløsninger til kunder.  

 

Anser ser i svindel og opportunisme, primært med bunkers, som en udfordring 

i dagligdagen? 

 

Jamen hvis man ikke er bevidst om svindel og opportunisme med bunkers og man 

ser et højere niveau på bunker prisen så vil det sige at hvis du misser et ton så bliver 

værdien større og større jo højere bunker prisen selvfølgelig er. For en uge siden 

fandt vi samlet lidt over 100 MT på tre skibe på én uge, så man kan sige rent 

konkurrencemæssigt, så ja, Baltnav misser ud på sin indtjening og det kan ses 

direkte på bundlinje. Det vil sige, er du ikke opmærksom på det (svindel red.), så ved 

du selvfølgelig ikke hvad du går glip af. Ved at have vedvarende fokus på det så gør 

det er vi (Baltnav red.) performer bedre og gør os dygtigere. Det har en betydning på 

når vi timecharter et skib ud da vi nu ved hun kan performe bedre end hvad hun er 

beskrevet til. Det er ren indtjening at gå glip af hvis man ikke er opmærksom på det 

(svindel red.).  
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Er svindel allerede noget man forsøger at gardere sig imod på nuværende 

tidspunkt - i så fald hvordan? 

 

Min tanke er at vi er i 2020 og kaptajnen skal stadig ned og aflæse et draft på skibet. 

Det er ret ufatteligt at vi ikke er kommet videre rent teknologisk til at måle det mere 

præcist for eksempel med sensorer eller andet. Prøv at tænk hvis der er bølgegang i 

havnen eller ude ved ankerpladsen, det gør at der kan være udsving i hvordan 

kvantiteten måles hvorfor kaptajnen kan have svært ved at aflæse kvantiteten 

præcist ved levering. Vi har ikke hørt om noget instrument som kan måle det helt 

præcist ved en margin på 1-2% så det køres stadig den old-school måde.  

 

Hvis man kigger på problemet rent branchemæssigt kunne man hælde til hvordan 

Singapore har indført bunker licens og at leverandørerne skal have mass flow metre 

installeret på deres pramme. Det viser sig at Singapores havnemyndigheder er ret 

kolde overfor bunkersvindel grundet en dårlig historik tidligere om snyd med 

kvantiteterne.  

Det virker til det er et problem de gerne vil have til livs hvorfor det stort set ikke kan 

svare sig risikomæssigt for bunker leverandørerne i Singapore at snyde med bunker 

kvantiteterne da den ultimative konsekvens er at miste deres business permit som jo 

er sket et par gange for nogle firmaer efterhånden derhenne. De vil simpelthen ikke 

have firmaer som snyder mere. Det er godt der endelig er indført nogle konsekvenser 

ellers ville der kun være upside ved at prøve at snyde. Førhen har det været svært at 

bevise hvem der svindler for hvordan for man sandheden frem? Der er altid to sider 

sagen, da folk bare claimer hinanden. Så der skal måske findes en uafhængig 

instans for at settle et claim og nogle gange kan det ikke være tid eller besvær værd 

at bruge ressourcer på.  
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Baltnav har før i tiden anvendt markedstransaktioner, inden omstruktureringen 

af Nordic Energy Partners kom ind i billedet mht til indkøb af bunkers. Hvorfor 

valgte man fra ledelsen side at skifte set uppet ud? 

 

Vi er nået en størrelse og set at der er et behov i markedet for denne her form for 

service NEP tilbyder.  Den strategiske tankegang ved at omstrukturere bunker 

processen har givetvis været fordi den strategiske tilgang til bunker køb er at bunkers 

er en så dyr omkostning til ikke at have 100% fokus på det her. Tanken er jo at der er 

utrolig mange rederier og operatører som selv sørger for at købe og sælge bunkers, 

men ved at have et eksternt samarbejdsaftale med en virksomhed inde for dette 

specialistfelt så er businesscasen at man sparer penge i forhold til de daglige indkøb 

som Lars sad med før. For eksempel var Lars tidspresset eftersom han selv havde 

andre opgaver at sørge for derfor tidsaspektet nogle gange glippede, og det er jo alfa 

omega at man går ud i markedet med det samme med forespørgslerne da jo længere 

tid forud jo bedre pris kan der sluttes.   

Tidligere har der været en tendens til at, når ja, hvis skibet først kommer om 10 dage 

er der massere tid til at bestille det, men faktum er at jo tættere man kommer på 

leveringsdatoerne jo mere stiger prisen også ganske naturligt.  

  

 

Derfor er forskellen også at hvis vi ansatte Jesper og Daniel ville vi få den samme 

konstruktion som etablere en bunker afdeling, men det med at lave NEP som et 

selskab gør at vi laver et selskab som også kan servicere andre selskaber og vi 

vinder derfor også ved at kunne få bedre markedsinformation på bunker markedet. I 

grove træk skal NEP for at være rentabelt få nogle nye shippingkunder ind eftersom 

bunkertrading er en volume business. I NEP skal man skal cirka man op på omkring 

100 skibe før det giver mening.  Deres fee kommer jo an på hvor mange MT man 

køber ind men det ligger omkring 3 dollar per ton. Det betyder også at NEP gutterne 

skal slå markedet med 3 dollar. Strategisk set betyder det også at konstruktionen 

muliggøre at man har nogle gutter som er 100 procent fokuseret på hvordan 

markedets udsving i olie er verden over. Derfor vil NEP kunne sikre Baltnav nogle 

stordriftsfordele i og med at man kan poole forespørgsler.  
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I forhold til prisen skal de have deres kommission per transaktion så de er ikke på 

leverandøren side eller rederiets side. De skal bare forhandle den bedste pris til 

deres kunde. Baltnav har givet deres flåde i x antal periode så der er ikke nogle 

direkte penge skudt ind i selskabet NEP fra Baltnavs side men kan ikke huske ejer 

procentsatsen helt præcis.   

 

Jeg syntes fordelen med vores tidligere bunker konstruktion var at Lars er en Baltnav 

mand og vil gøre alt for at slå prisen ud fra hvad han nu kan. Hver dollar han kan få 

billigere er lige ned på bundlinjen. Men det er selvfølgelig op ad bakke når han også 

har haft andre tidskrævende opgaver og forespørgslerne er kommet ind fra siden så 

tidsmæssigt har der nok været pres på og det har været svært at få forespørgslerne 

ud i markedet med det samme. Nogle dage handlede man derfor på straksprisen her 

og nu for olie hvilket som altid er dyrere end hvis man er bedre forbederedt bunker 

traderen tidsmæssigt.    

 

Ved vores omstrukturering med går NEP  også ud og er i direkte kontakt med 

leverandøren med Baltnavs forespørgsler og vi ser de kan hente bedre priser ind i 

databasen end vi gjorde før sammenlignet med da vi var i kontakt kun med bunker 

trader. Så vi har ligesom cuttet et mellemled da bunker traderen ikke er 

konkurrencedygtig med NEP. Alle de bunker traders vi faktisk brugte i Singapore før 

er næsten ude fordi NEP er helt ind til kernen. De går ud og handler olien og lukker af 

når de føler det er det rette tidspunkt så det er ikke sådan at Baltnav selv sidder og 

monitorerer olien selv ej heller NEPs arbejde. 

 

NEP er ikke eksistensberettighed hvis de ikke kan outperforme markedet, men det er 

stoler vi på de kan eftersom de er 100% engageret i det de laver. De har noget ekstra 

viden og kapacitet samt erfaring de kan trække på. Vi kan se i vores KPIs at nogle af 

de swaps NEP har lavet kan slå markedet med 20-30 dollars. Det kræver selvfølgelig 

at forespørgslerne er sendt ud i god tide fra vores side hvilket vi sørger for at gøre for 

at optimere forretningen.  
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Bilag 3 - Uformel samtale med NEP, Daniel Lohmann Hansen og Jesper 

Møller Schmidt - 28.04.2021 

 

Hvordan anser i NEP’s eksistensberretigelse - både overfor Baltnav men også når i 

skal fungere som eksternt serviceorgan? 

Der er vidst ingen tvivl om, at Baltnav trængte til at få ansat en og endda måske to på 

forholdsvis kort sigt i takt med deres stigende aktivitet til at varetage deres bunker indkøb. 

Det er en meget god tommelfingerregel, at man bør have en fuldtidsansat til udelukkende 

have fokus på bunkerprocesser for hver 50’ene skib ens flåde stiger med. Så set ud fra det 

perspektiv, kunne Baltnav ligesåvel have ansat eller omstruktureret Lars’ opgaver så han fuld 

tid kunne varetage disse opgaver. Det valgte man så ikke at gøre, men at trække os ind i 

billedet i stedet for, idet idéen med NEP jo netop er, at vi skal kunne servicere andre end blot 

Baltnav. Så Michael kunne i princippet have ansat os direkte i Baltnav, men grundet dette 

perspektiv blev NEP grundlagt.  

 

Vi har netop talt med Sebastian omkring jeres setup, og hvorfor i er så 

konkurrencedygtige på prisen sammenlignet med en “almindelig” mægler - kan I ikke 

sætte et par ord på det? 

Der er meget normalt, at man som bunker mægler/trader har et kommissionsniveau på 

mellem 7 - 9 USD. Prisen er ikke direkte udledt af man som mægler blot er mellemmand, 

men der skal jo også gives kredit for hvert led der er med i en handel. Hvert led er som 

Sebastian nok har fortalt også en risiko, idet man kæden som kreditten gives for bliver 

længere og længere. Hvis denne kæde af kreditter bryder sammen, er der altså risiko for, at 

den part i kæden ikke får sine penge, og dermed hænger på regningen. Når der er en risiko 

må det også alt andet lige antages at der er en tilsvarende betaling som modydelse hertil. 

Det vi kan, er at droppe hele dette setup med en lang kæde af kreditter som skal gives på 

kryds og tværs. Vi får kreditten givet til køberen (Baltnav) direkte hos den givne leverandør, 

hvorfor risikoen også alt andet lige falde sammenlignet med det førnævnte setup hvor der er 

mange mellemled i kreditkæden. Dermed den lavere pris.  

Herudover er Baltnav også med til at vi kan holde en så forholdsvis lav pris. Vi modtager jo 

mere eller mindre hele deres flåde når vi går på benene, og dermed har vi 50-60 skibe, som 

vi ikke skal konkurrerer med andre om, men som blot skal have vores fulde opmærksomhed. 

Så vi har altså dannet et eller andet sikret eksistensgrundlagt, ikke kunne for Baltnav men 

også fremtidige kunder, som i givet fald kan være Baltnavs konkurrent, baseret på deres 
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flåde. Dog er vores indtjening også en positiv ting for Baltnav taget deres ejerandel i 

betragtning.  

 

Er der noget som i anser I kan bibringe af værdier/effektiviseringer til Baltnav 

Som tidligere nævnt, er det vist ikke nogen hemmelighed, at ressourceindsatsen på bunker 

området måske haltede lidt i forhold til Baltnavs aktivitetsniveau. Når det så er sagt, synes vi 

klart, at der er nogle synergieffekter, som vi kan få etableret til Baltnav. 

Vi har i hele vores professionelle karrierer ikke lavet andet end at monitorerer bunker 

markedet og dets tendenser. Dermed har vi begge en stor know-how samt mange relationer 

vi kan medbringe til dette samarbejde.  

Herudover så er der altså nogle klare fordele i takt med at Baltnavs aktivitet stiger. Hvis man 

får dette bare en smule struktureret, således man indkøber bunkers til mere end et skib af 

gangen, så kan der være nogle ganske fordelagtige priser at hente derude sammenlignet 

med blot at købe til et skib ad gangen.  


