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Executive Summary 

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC) is an international entrepreneur within 

engineering, procurement, and construction of turnkey power plants worldwide. BWSC has had a 

high increase in sales in the period from 2013 to 2016 but have not had the needed organisational 

setup to be able to establish project management groups and perform all the necessary tasks needed 

to build the awarded turnkey power plants within the contractual schedules. Ultimately this has led 

to the company being unable to stay within the sales budget, primarily due to the budgeted hours 

spent on projects being surpassed. Having to expand and establish multiple project management 

groups due to the high increase in sales, BWSC had to allocate needed resources from other divisions 

within the firm to perform operational tasks, hereby removing said resources from their strategic 

business area, from which they were originally hired to perform. Being unable to perform on the 

power plant projects has resulted in negative turnover for several years, 2020 being the highest 

negative turnover for the company with DKKm -229 as their yearly result. This has obviously 

impaired BWSC’s competitiveness and stained their reputation. Following the unsuccessful projects, 

the sales management team had to increase their tender price to prevent more unsuccessful projects, 

resulting in fewer sales in recent years in a highly competitive marked within the area of turnkey 

power plants. This thesis analyses the possibility of removing the newly allocated operational 

workload from key employees within the project management groups, to free their time to work with 

their core competencies on strategic business areas from which BWSC’s sales management can 

benefit. For this to be successful, the workload must be removed from said key employees and the 

tasks needs to be allocated elsewhere, which is why this thesis analyses the possibility of the tasks 

being outsourced to BWSC’s sibling company DASH, who is a service provider located in the 

Philippines. For BWSC to outsource operational project procurement tasks, there are undoubtably 

many challenges, which is why the following is analysed in the thesis: cultural differences, 

appropriate guidelines, and general communication. The outcome of the implementation of the 

international cooperation with DASH will create a benefit for the projects from an organisational and 

economical perspective, but only if the analysed challenges and risks are prevented before the 

establishment of the international cooperation – therefore an implementation strategy has been 

developed to successfully integrate DASH into BWSC’s organisation. Once implemented 

successfully, the outcome of the cooperation will be improved international competitiveness on the 

market for turnkey power plants and an optimised project organisation within BWSC to execute 

accordingly.    
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Del 1 Redegørelse 

Kapitel 1: Introduktion 
1.1 Præsentation af BWSC 

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC)1 er en global totalentreprenør og operatør af 

specialbyggede motor- og kedelbaserede kraftværker. Ambitionen har altid været at levere 

højeffektive og pålidelige energiforsyninger på et globalt plan, samtidig med at sikre en lav 

miljøbelastning samt lave omkostninger for kunden og forbrugerne. Indenfor de sidste 40 år har 

BWSC leveret mere end 180 nøglefærdige kraftværker til 55 lande med en samlet 

produktionskapacitet på 4.100 MW. I forlængelse af leveringen af nøglefærdige kraftværker er 

BWSC i stand til at hjælpe sine kunder gennem specifikke faser af kraftværkets livscyklus, fra 

projektudvikling og finansiering til bygge- og efterbygningstjenester (Bwsc.com, 2021). 

 

Siden 1990 har BWSC været ejet af den japanske virksomhed Mitsui Engineering & Shipbuilding 

(MES)2 og under dette ejerskab, har BWSC opnået markant vækst. I de senere år har BWSC dog 

oplevet forretningsmæssige udfordringer, hvor kapitalinvesteringer fra MES har været en 

nødvendighed for BWSC’s overlevelse, hvilket redegøres yderligere under afsnit 1.1.3.  

 

1.1.1 Organisation  

BWSC opererer fra hovedkontoret i Allerød nord for København og gennem en række 

datterselskaber, der hovedsageligt er knyttet til virksomhedens projekter. BWSC beskæftiger 750 

medarbejdere globalt, hvoraf cirka halvdelen er tilhørende på hovedkontoret. Det resterende 

personale er placeret på projektsteder rundt om i verden og er direkte involveret i opførelse, drift, 

vedligeholdelse og service af de nævnte kraftværker. Den globale virksomhedsstruktur er i den 

forbindelse etableret over hele verden for udførsel af igangværende nøglefærdige kraftværks- og 

kedelprojekter samt drift- og vedligeholdelseskontrakter. Typisk er drift- og vedligeholdelses-

kontrakter langsigtede kontrakter i form af 10, 15 eller 20 år hvorfor det er nødvendigt at trække på 

lokale ressourcer for udførslen – her integreres BWSC’s drift selskaber i det omkringliggende 

samfund hvilket tilføjer stor værdi til virksomheden. BWSC har i dag omfattende aktiviteter i 

 
1 Begrebsindeks – figur 1.3 
2 Begrebsindeks – figur 1.3 
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Nordeuropa, Vestafrika og Caribien samt igangværende projekter i Sydøst- og Østasien (Bwsc.com, 

2021) (Årsrapport, BWSC, 2020). 

 

1.1.2 Forretningsområder  

BWSC har bygget sin kerneforretning på kedel- og motorbaserede kraftværker samt levering af drifts- 

og vedligeholdelsestjenester gennem sine 40 års erfaring. Som virksomhed er BWSC opdelt i fire 

divisioner, der hver især dækker over sit eget kerneområde, med formål at levere de bedste løsninger 

til kunden (Bwsc.com, 2021): 

 

1.1.2.1 Projekt udvikling og investering 

BWSC har udviklet og investeret i adskillige kedel- og motorbaserede kraftværker, der har gjort det 

muligt at støtte partnere i projektudvikling fra potentiel føring til projektimplementering. BWSC’s 

udvalg af interne kompetencer gør det muligt for virksomheden at påtage sig rollen som 

projektudvikler og levere følgende tjenester til en lang række kunder over hele verden; projektaftaler, 

drift og vedligeholdelsesaftaler, projekt/virksomhedsstrukturering og finansiering, kreditaftaler og 

sikkerhedsdokumenter, valg af udstyr og teknologi, tilladelser, autorisationer, licenser, miljømæssige 

og sociale konsekvenser, forsikring, skattestrukturering og risikoreduktion (Bwsc.com, 2021). 

 

1.1.2.2 Nøglefærdige Kraftværker 

Som entreprenør opnår BWSC’s kunder reduceret risiko og budgetmæssig sikkerhed. I den 

forbindelse betegnes BWSC som en EPC3-entreprenør. Her håndterer BWSC med sin interne 

ekspertise stort set alle aspekter af designprocessen alt fra elektro- og maskinteknik til anlægsarbejde. 

Med designet på plads samarbejder BWSC’s indkøbsafdeling med ingeniørerne om at mobilisere 

markeds bedste udstyr til de bedste priser.  

 

Indkøb er en vigtig del af projektets succes, hvorfor BWSC har sat ekstra fokus på optimering og 

strømlining af sine forsyningskæder. Hver del skal bestilles og leveres til det rette tidspunkt – hvis en 

vare bestilles for tidligt, tager den plads på byggepladsen, hvis den ankommer for sent, opstår der 

projektmæssige forsinkelser. Under idriftsættelsesfasen samles alle fysiske elementer i en mere 

koreograferet procedure, hvor eksempelvis 15 ton generatorer skal manøvreres og installeres sammen 

 
3 Begrebsindeks – figur 1.3 
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med transformere, brændstofopbevaring og de hundredvis af andre systemer, der udgør et moderne 

kraftværk. Gennem EPC sikrer BWSC sine kunder; ét kontaktpunkt, reduceret risiko og en agil 

projektorganisation. BWSC påtager sig rollen som projektleder, hvor de tre områder indenfor EPC 

integreres og koordineres. En projektgruppe etableres hvor alle nødvendige specialister er 

tilgængelige indenfor eksempelvis teknik og logistik og agerer supplerede til BWSC’s 

linjeorganisation (Bwsc.com, 2021) (Kristoffersen, 2021). 

 

1.1.2.3 Drift og vedligeholdelse 

Som anlægsejer eller investor, forventes kontinuerlig drift med højt niveau af tilgængelighed og 

pålidelighed, men uanset hvor forberedt man er, vil der altid opstå udfordringer undervejs – her stiller 

BWSC sit erfarne, kvalificerede og dedikerede personale til rådighed, for at finde løsninger så ingen 

tid spildes. BWSC leverer drift O&M4-tjenester døgnet rundt for at beskytte kundernes investering 

og sikre anlæggets tilgængelighed. BWSC har 25+ internationale O&M kontrakter jævnfør bilag 1 

og dokumenteret høj succesrate indenfor kraftværkerne med en gennemsnitlig 

tilgængelighed/ydeevne på mellem 90-95% (Bwsc.com, 2021). 

 

1.1.2.4 Service 

Gennem sin omfattende viden om kraftværker er BWSC i stand til at løse og afhjælpe stort set ethvert 

problem med kraftværker. Uanset om kraftværket oplever en større hændelse eller har brug for 

reparationer, er BWSC i stand til at reagere på kort varsel og reducere det dyre driftstop. Her stiller 

BWSC kvalificerede vejledere og specialister til rådighed døgnet rundt, hvis nødvendigt, for at få 

kraftværket i gang igen. I denne forbindelse er BWSC også i stand til at foretage langsigtede skøn 

over et kraftværks reservedels forbrug. Grundet mængden af dele og udstyr BWSC indkøber til sine 

EPC-kraftværker fra et bredt udvalgt af renommerede OEM5-producenter, er BWSC i stand til at 

tilbyde reservedele til konkurrencedygtige priser. Her kan aftaler om levering af reservedele med eller 

uden teknisk support skræddersyes til at passe kundens behov (Bwsc.com, 2021). 

 

1.1.3 Økonomi  

BWSC omsatte i 2020 for DKKm 1.814, hvilket er en forbedring kontra omsætningen i 2019 på 

DKKm 1.609. Virksomheden omsatte dog for væsentligt mindre i 2020 sammenlignet med 2017 hvor 

 
4 Begrebsindeks – figur 1.3 
5 Begrebsindeks – figur 1.3 
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denne var på DKKm 2.882 og i 2016 på DKKm 2.946. Lige siden har BWSC haft nedadgående 

omsætning. På trods af forbedringen fra 2019 til 2020, har virksomheden, som tidligere nævnt, 

udfordringer med at skabe et positivt årsresultat og har haft det i længere tid. Sidst BWSC afsluttede 

et finansår med et positivt årsresultat, var i 2016 hvor resultatet lød på DKKm 81. Siden da har 

underskuddet været gradvist, og i 2017 var dette på DKKm -41, i 2018 på DKKm -172, i 2019 på 

DKKm -85 og i 2020 det største nogensinde på DKKm -229. En 5 års oversigt over BWSC’s 

resultatopgørelse beskrevet i BWSC’s årsrapport fra 2020 er illustreret i figur 1.1 og figur 1.2 (BWSC 

Årsrapport, 2020). 

      

RESULTATOPGØRELSE 2020  

DKKm 

2019 

DKKm 

2018 

DKKm 

2017 

DKKm 

2016 

DKKm 

OMSÆTNING 1.814 1.609 2.158 2.882 2.946 

BRUTTOFORTJENESTE 131 99 105 179 292 

DRIFTRESULTAT -174 -75 -101 -26 112 

DRIFTRESULTAT, JUSTERET -79 -75 -101 -26 112 

FINANSIELLE POSTER, NETTO -13 2 -18 3 -11 

RESULTAT FØR SKAT -254 -101 -201 -45 105 

NETTORESULTAT -229 -85 -172 -42 81 

(Figur, 1.1) 

 
(Figur, 1.2) 

Grundet flere kapitalindskud fra ejeren MES på henholdsvis DKKm 300 i 2019 og yderligere DKKm 

200 i 2020, har BWSC været i stand til at opretholde en egenkapital på DKKm 622. Det samlede 

eliminerede overskud på kraftværker, bygget af BWSC, og på bekostning af BWSC’s ejerandel udgør 

DKKm 133 og overføres i kraftværkernes drift tid (Årsrapport, BWSC, 2020). 
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1.2 Præsentation af DASH 

DASH6 er et datterselskab ejet af MES med hovedkvarter og base i Cebu City i Filippinerne og 

samarbejder med flere MNE’er7 verdenen rundt. DASH har med mere end 25 års erfaring indenfor 

kraftværksteknik og skibsbygningsindustri etableret sig som en anerkendt virksomhed indenfor 

outsourcing af tjenester som eksempelvis outsourcing af ingeniørarbejde/ydelser (Dash.com.ph, 

2021). 

 

DASH har gennem sine aktive år erfaret, at nøglen til succes indenfor deres branche er forståelse for 

mangfoldighed. Gennem mangfoldighed driver DASH arbejdskraft bestående af enkeltpersoner, der 

overvinder enhver udfordring der må forekomme samt forskellige relevante problemstillinger. 

Formålet er ikke kun at udvikle virksomheden, men også medarbejdernes kompetencer. Dette har 

præget DASH siden virksomhedens oprettelse i 1992 gennem levering af tjenester til opfyldelse af 

kundernes krav og forventninger, for ultimativt at opnå den bedste kundetilfredshed. DASH 

fastholder sit engagement ved løbende at tilpasse sig skiftende kundekrav og ønsker at holde trit med 

den hårde internationale konkurrence på markedet for outsourcing af servicetjenester (Dash.com.ph, 

2021). 

 

1.2.1 Certificering 

DASH er ligesom BWSC certificeret med et ISO 9001:2000 der kendetegner virksomhedens stærke 

kvalitetsstyringssystem, hvilket bidrager til DASH’s status som en attraktiv samarbejdspartner. Som 

leverandør af tjenester er en ISO-certificering en nødvendighed på det globale marked eftersom 

kunder forsikres om, at DASH har specifikke retningslinjer og krav til hvordan man implementerer 

og vedligeholder et kvalitetsstyringssystem (Bwsc.com, 2021) (Dash.com.ph, 2021). 

 

1.2.2 Organisation 

DASH er opdelt i seks forskellige divisioner bestående af; administration, kraftværker, skibsbygning, 

maskinteknik, offshore og energiprodukton. Indenfor hver division, stiller DASH ressourcer til 

rådighed med ekspertise og erfaring i overensstemmelse med kundens behov. Et overblik over DASH 

organisationen er fremvist jævnfør Bilag 2 (Dash.com.ph, 2021). 

 
6 Begrebsindeks – figur 1.3 
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1.3 Begrebsdefinering 

I opgaven kan der forekomme begreber, definitioner og forkortelser ukendte for læseren hvilket kan 

udfordre budskabet. For at klarlægge eventuelle forkortelser fremgår under afsnit 1.3.1 et indeks hvor 

figur 1.3 er udarbejdet for at belyse relevante begreber i denne opgave. 

 

1.3.1 Begrebsindeks  

Forkortelse Definition 

BWSC1 Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S; BWSC 

MES2 Mitsui Ship Building Ltd.; BWSC’s ejer.  

MNE3 Multinational Enterprise; betegner en international virksomhed som eksempelvis 

BWSC, der har globale aktiviteter.   

O&M4 Operation & Maintenance; vedligeholdelse af kraftværker.  

OEM5 Original Equipment Manufacturer; en producent af originale dele på markedet.  

DASH6 Dash Engineering Philippines Inc.; BWSC’s søskendeselskab.  

LD7 Liquidated Damages; betegner de betalinger kunden kontraktuelt er berettiget til 

på baggrund af for sen levering af et kraftværk.  

EPC8 Engineering, Procurement & Contracting; betegner området for nøglefærdige 

kraftværker hvor BWSC leverer en komplet pakke.  

GSC9 Global Supply Chain; betegnes som BWSC’s interne forsyningskæde bestående 

af indkøb og logistik.  

IFS11 IFS Enterprise Operational Intelligence Software; BWSC’s operationelle 

styringssystem.  

FSA12 Firm Specific Advantages; virksomhedsspecifikke fordele på markedet.  

ERP13 Enterprise Ressource Planning; virksomhedens operationelle styringssystem.  

SOP14 Standard Operating Procedure; en procedure der beskriver en operationel opgave 

trin-for-trin.  

LFA15 Logistical Framework Agreement; en matrix over virksomhedens 

implementering af et nyt tiltag.   

ETO16 Engineer to order; noget der fremstilles på bestilling 

MTS17 Made to stock; gængse hyldevare.  

FDI18 Foreign direct investment; ivestering i udlandet.  
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BNP19 Brutto Nationalt Produkt; et mål for landets værdivækst.  

R&D20 Research and Development; strategisk udvikling i virksomheden.  

(Figur, 1.3) 

1.4 Problemidentificering 

Som redegjort for i afsnit 1.1.3 har BWSC haft store økonomiske udfordringer. Disse er hovedsageligt 

opstået som følge af virksomhedens manglende evne til at færdiggøre og overlevere nøglefærdige 

kraftværker til internationale kunder jævnfør BWSC’s kontraktuelle obligationer. Her har BWSC’s 

forretningsområde indenfor nøglefærdige kraftværker især været ude af stand til at skabe overskud 

og i stedet skabt finansielt underskud i BWSC’s regnskab.  

 

Grundet kraftig forøgelse af ordreindgang i perioden 2013 - 2016 har BWSC’s interne procedurer 

ikke været gearet til eksekvering af projektudførelsesopgaver i henhold til projekttidsplanen. Dette 

har resulteret i reaktiv behandling af eksempelvis opgaver indenfor indkøb, logistik og installation af 

komponenter for at færdiggøre projekter indenfor den kontraktuelle tidsramme. Ultimativt har dette 

forårsaget en markant stigning af det interne timeforbrug, stadig med for sen overlevering af et 

godkendt kraftværk. Dette har bundet BWSC til betaling af LD’er8 til kunden, der i mange tilfælde 

har overskredet det planlagte dækningsbidrag (Årsrapport, BWSC, 2020). 

 

Som konsekvens af den reaktive håndtering af projektudførelsesopgaver grundet projektmæssigt 

tidspres, har BWSC været nødsaget til at allokere ressourcer i form af kernemedarbejdere til udførsel 

af operationelle opgaver i projekterne på befaling af projektdirektøren og i den forbindelse negligeret 

det ressourcemæssige perspektiv, der bestående af VRIN-kriterierne hjælper BWSC’s 

konkurrencemæssige styrke på det internationale marked for salg af kraftværker (Kristoffersen, 

2021).  

 

I stedet for optimering af BWSC’s konkurrenceevne har medarbejdere, hvis kompetencer langt 

overstiger det forventede kompetenceniveau til eksekvering af administrativt arbejde, været bedt om 

at udføre operationelle opgaver for således at reducere det projektmæssige tab i forbindelse med 

projekttidsplanen. I forlængelse af dette, har BWSC ikke kunne udnytte medarbejdernes 

kernekompetencer hvorpå de er ansat til at skabe forøget konkurrenceevne for BWSC på det 

 
8 Begrebsindeks – figur 1.3 
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internationale marked for salg af kraftværker, da det sjældent er muligt at udvikle under afvikling 

(Kristoffersen, 2021). 

 

Grundet manglende ressourcer for videreudvikling af forretningsstrategier har BWSC forspildt 

chancer for udvikling af eksempelvis strategiske initiativer såsom; omkostningsoptimering, 

modernisering, standardisering og andre tiltag, hvilket har forårsaget et tab af konkurrencemæssige 

fordele. BWSC har i den forstand skabt en ulempe for sig selv gennem manglende ressourcer til 

eksekvering af projekter jævnfør den kontraktmæssige tidsplan. 

 

1.5 Problemformulering 
I forlængelse af ovenstående afsnit 1.4 er følgende problemformulering udarbejdet:  

Hvordan opnår BWSC et succesfuldt internationalt samarbejde med DASH og som resultat forøget 

konkurrenceevne? 

 

Det ønskes i den forbindelse med udgangspunkt i den identificerede udfordring, analyseret hvorvidt 

BWSC bedre kan gøre brug af sine interne ressourcer og således genvinde sine konkurrencemæssige 

fordele på det internationale marked for salg af nøglefærdige kraftværker. Jævnfør den enorme 

mængde af operationelle projektudførelsesopgaver i forbindelse med forøget ordreindgang, er 

ambitionen at analysere hvorvidt et strategisk samarbejde med en international leverandør af 

operationelle serviceydelser kan gavne BWSC’s projekteksekvering. 

 

I den forbindelse ligger det naturligt for BWSC at indgå i et internationalt samarbejde med 

virksomheden DASH, eftersom de to virksomheder har en indirekte forbindelse gennem 

moderselskabet MES. Et sådant samarbejde antages dog at have visse etableringsudfordringer, 

herunder indforstået den psykiske afstand mellem Danmark og Filippinerne grundet eksempelvis de 

kulturelle forskelle samt potentielle opstartsbarrierer i form af manglende forståelse, villighed for 

samarbejde, etablering af procedurer, mv. 

 

Formålet er en analyse samt konklusion af etableringen af et internationalt samarbejde med 

udgangspunkt i outsourcing af BWSC’s operationelle projektudførelsesopgaver. Her påtænkes 

relevante faktorer såsom transaktions- og usynlige omkostninger at spille en væsentlig rolle i 

etableringen af samarbejdet, herunder især interaktionsintensiteten mellem de to virksomheder og 
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selve interaktionsdistancen. Begreber som standardisering, opfølgning og gensidig afhængighed 

påtænkes nøje vurderet for at danne hypoteser for hvorvidt det internationale samarbejde har de 

grundlæggende rammer for at lykkedes i praksis. I den forbindelse bør der udarbejdes operationelle 

procedurer for DASH medarbejderne, hvor BWSC forventes at bruge tid og ressourcer på at 

iværksætte disse. Ultimativt forventes succesraten at afhænge af det kompromis BWSC er i stand til 

at opnå på baggrund af implementeringen af samarbejdet.  

 

1.6 Arbejdsspørgsmål 

Ved besvarelse af problemformuleringen er fire arbejdsspørgsmål udarbejdet med formål at skabe 

individuelle delkonklusioner for ultimativt at danne en konklusion på opgavens problemformulering. 

Hvert arbejdsspørgsmål herunder det individuelle formål er beskrevet under afsnit 1.6.1 – 1.6.4: 

 

1.6.1 Arbejdsspørgsmål 1 

Hvilket motiv og orientering har BWSC for etableringen af samarbejdet?  

Formålet med opgavens første arbejdsspørgsmål er at danne grundlag for BWSC’s motiv og mål for 

at indgå i et samarbejdet, samt hvorvidt DASH er i stand til at imødekomme BWSC’s behov. 

 

1.6.2 Arbejdsspørgsmål 2 

Hvilke risici for samarbejdets interessenter kan forekomme ved etableringen?  

Formålet med arbejdsspørgsmål to er en analyse af udfordringer og risici samt identificering af 

relevante interessenters roller i samarbejdet, med udgangspunkt i det dertilhørende engagement fra 

begge virksomheder. Fokus for denne analyse er at udarbejde den bedste interessentledelse gennem 

belysning af udfordringer og risici i samarbejdet. 

 

1.6.3 Arbejdsspørgsmål 3 

Kan BWSC opnå en økonomisk besparelse ved etablering af samarbejdet? 

Formålet med arbejdsspørgsmål tre er en analyse over etableringskonsekvenser og goder for 

samarbejdet i praksis kontra udbyttet af samarbejdet i form af outsourcing af operationelle projekt-

udførelsesopgaver ved eksekvering af projekter. 
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1.6.4 Arbejdsspørgsmål 4 

Forekommer der præcedens for et succesfuldt samarbejde?  

Formålet med besvarelse af arbejdsspørgsmål fire sker på baggrund af forrige delkonklusioner, samt 

brug af relevant teori, for at drage en konklusion på hvorvidt at samarbejdet har de grundlæggende 

rammer for at fungere i praksis.  

 

1.7 Afgrænsninger 

For at drage relevante konklusioner til besvarelse af problemformuleringen, er visse nødvendige 

afgrænsninger foretaget. Disse har til formål at skabe fokus på optimering af BWSC’s projekt-

udførselsprocedurer, der potentielt kan optimere virksomhedens konkurrenceevne.  

 

I forlængelse af dette vil opgaven jævnfør præsentationen af BWSC i afsnit 1.1, tage udgangspunkt i 

forretningsområdet for Nøglefærdige kraftværker hvor der afgrænses fra forretningsområderne; 

Projekt Udvikling og Investering, Drift og Vedligeholdelse samt Service, da disse ikke findes relevant 

i forbindelse med etableringen af samarbejdet. Dette skyldes, at størstedelen af BWSC’s omsætning 

er placeret i dette forretningsområde jævnfør afsnit 1.1.3, hvorfor optimeringspotentialet er væsentlig 

større end i de andre respektive forretningsområder. I BWSC’s forretningsområde Nøglefærdige 

kraftværker tages der endvidere udelukkende udgangspunkt i virksomhedens projekt organisation 

herunder virksomheden værdikæde.   Endvidere vil der jævnfør bilag 2 tages udgangspunkt i DASH’s 

Plant Engineering Division herunder Procurement da projektudførelsesopgaverne endvidere 

afgrænses til BWSC’s GSC9.  

 

Opgaveskriveren er ansat i BWSC indenfor forretningsområdet; Nøglefærdige Kraftværker, hvorfor 

opgaven er udarbejdet fra BWSC’s synsvinkel og derfor vil analyser samt konklusioner blive draget 

med henblik på virksomhedsoptimering af BWSC, indenfor det afgrænsede forretningsområde og 

udbyttet af samarbejdet. I forlængelse af dette forekommer der en naturlig risiko for bias i forbindelse 

med konklusionerne for udbyttet af samarbejdet. Virksomhedspræsentationen af BWSC forekommer 

væsentlig mere detaljerig, som beskrevet i afsnit 1.1, kontra den af DASH i afsnit 1.2. Grundlaget for 

denne afgrænsning er som tidligere nævnt. at opgavens fokus ligger på optimering af BWSC, hvorfor 

data har til formål at danne grundlag for analyser for at forbedre BWSC’s konkurrenceevne igennem 

det internationale samarbejde med DASH. 

 
9 Begrebsindeks – figur 1.3 
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Kapitel 2: Metode- og Teori 

2.1 Opgavestruktur 

For at skabe overblik for læseren, er opgaven opdelt i seks kapitler spredt ud på tre dele bestående af 

de taksonomiske niveauer; redegørelse, analyse og diskussion. Hvert kapitel bidrager til opgavens 

udvikling og resultatet af opgavens forskningsarbejde. Denne opbygning er inspireret fra The 

Research Onion, og hvert kapitel giver en mere detaljefyldt beskrivelse af opgavens helhed. Således 

skabes en effektiv progression i opgaven, hvor der i praksis vil blive arbejdet fra det yderste niveau 

til det inderste som illustreret i figur 2.1. I den forbindelse skal figuren tolkes som udpakningen af et 

løg lag for lag; for at det indre lag skal ses, skal det ydre først pakkes ud (Saunders, M., Lewis, P. and 

Thornhill, A., 2007) 

 
(Figur, 2.1) 

2.1.1 Kapitel 1: Introduktion 

Det indledende kapitel betragtes som opgavens introduktion. Her indledes opgaven med en 

præsentation af virksomhederne, hvor relevante problemstillinger fremhæves i forbindelse med en 

generel virksomhedsbeskrivelse for at danne baggrund for læseren. Relevante problematikker drages 

videre til problemidentificeringen, hvor løsningsforslag diskuteres og opgavens grundsten bygges i 

form af problemformuleringen samt understøttende arbejdsspørgsmål. Afslutningsvis foretages 

nødvendige afgrænsninger for at skærpe opgavens fokus på besvarelse af problemformuleringen og 

således dannes broen til næste kapitel. 

Kapitel 1
Introduktion

Kapitel 2
Metode- og Teori

Kapitel 3
Arbejdsspørgsmål 1 og 2

Kapitel 4
Arbejdsspørgsmål 3

Kapitel 5
Arbejdsspørgsmål 4

Kapitel 6
Sammenfatning
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2.1.2 Kapitel 2: Metode- og Teori 

Opgavens andet kapitel vil, på baggrund af problemformuleringen og de dertil svarende 

arbejdsspørgsmål samt afgrænsninger, beskrive det metodiske fundament for opgaven i et 

overskueligt format for læseren. Opgavens metodiske valg fremhæves og argumenteres gennem 

opgavestrukturen, undersøgelsesdesign herunder begrundelse for datavalg og validitet samt 

reliabilitet. Her redegøres for hvordan konklusionerne foretages og i hvilket format disse drager fra 

opgavens analyser. Dernæst redegøres for opgavens litteratur- og informationssøgning efterfulgt af 

redegørelse for brug af relevant teori til besvarelse af opgavens arbejdsspørgsmål, samt fravalg af 

teori og begrundelse deraf.  

 

2.1.3 Kapitel 3: Arbejdsspørgsmål 1 og 2 

Opgavens tredje kapitel tager udgangspunkt i arbejdsspørgsmål et og to. Her analyseres det 

potentielle samarbejde baseret på bløde værdier. Det analyseres hvorvidt DASH’s 

virksomhedsstruktur stemmer overens med BWSC’s organisation, og den nødvendige service 

jævnfør problemidentificeringen. Dette gøres ved at undersøge eventuelle kulturforskelle, herunder 

interessenter og dertilhørende konflikter for ultimativt at drage konklusioner for hvorvidt samarbejdet 

har tilstrækkeligt organisatorisk fundament til at fungere i praksis. 

 

2.1.4 Kapitel 4: Arbejdsspørgsmål 3 

Opgavens fjerde kapitel analyserer med udgangspunkt i arbejdsspørgsmål tre hvorvidt BWSC kan 

opnå en økonomisk besparelse ved etableringen af samarbejdet, herunder hvad virksomheden bør 

være opmærksom på ved internationaliseringen. Analysen har i den forbindelse til formål at drage 

konklusioner for hvorvidt der forekommer tilstrækkelige omkostningsfordele baseret på hårde 

værdier. 

 

2.1.5 Kapitel 5: Arbejdsspørgsmål 4 

Det femte kapitel analyserer med udgangspunkt i arbejdsspørgsmål fire, de delkonklusioner der 

jævnfør opgavens anden og tredje kapitel er draget. Her analyseres og konkluderes hvorvidt 

grundforudsætningerne for et succesfuldt internationalt samarbejde forekommer imellem parterne. 

Der inddrages ny teori for bearbejdelse af delkonklusionerne, hvor disse benyttes som grundsten for 

analyse samt delkonklusion af arbejdsspørgsmålet.  
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2.1.6 Kapitel 6: Sammenfatning 

Det sjette og afsluttende kapitel betegnes overordnet set som opgavens sammenfatning. Her inddrages 

alle opgavens delkonklusioner med aftræk i arbejdsspørgsmål fire, for samlet at udarbejde en komplet 

konklusion for besvarelse af problemformuleringen. Med udgangspunkt i konklusionen udarbejdes 

en implementeringsstrategi for samarbejdet i praksis, hvor opgaveskriverens praktiske forbindelse til 

projektet og dertil hørende perspektivering danner broen fra det teoretiske til det praktiske perspektiv.  

 

2.2 Metodiske Ramme 

På baggrund af opgavestrukturen, jævnfør figur 2.1, tager den metodiske ramme udgangspunkt i 

besvarelse af problemformuleringen, og den dertilhørende forskningstilgang til data herunder 

hvordan denne indhentes og analyseres. Kapitlet har til formål at sikre validitet og reliabilitet for 

læseren gennem en konstruktiv fremlægning af opgaveundersøgelsens formål, design, og 

dataindsamling. For opbygning af metodevalget, inddrages relevante fremgangsmetoder og teori fra 

Den skinbarlige virkelighed (Ib Andersen, 2014) og Social Research Methods (Alan Bryman, 2012).  

 

2.2.1 Undersøgelsesformål 

Formålet med undersøgelsen tager udgangspunkt i hvorvidt et internationalt samarbejde mellem 

DASH og BWSC’s GSC-afdeling har præcedens for at lykkedes, samt hvordan dette kan bidrage til 

BWSC’s konkurrenceevne. Her foretages en eksplorativ undersøgelse over etableringen af 

samarbejdet, hvor opgaveskriveren agerer som uvidende med begrænset kendskab til området. 

Formålet bag undersøgelsen er ultimativt at stille en samlet konklusion, der kan gøres til genstand for 

senere implementering i praksis (Andersen, I., 2014). 

 

2.2.2 Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet udgør kombinationen af grundlæggende fremgangsmåder, der er benyttet ved 

dataindsamlingen, samt analyse og tolkning af samme. Her redegøres for brug af forskellige teknikker 

til indsamlingen af data, for at redegøre over hvilket design opgaveskriveren benytter, og sikrer at 

den fremlagte dokumentation i opgaven utvetydigt er i stand til at besvare problemformuleringen. 

Herunder indgår analyse- og tolkningsteknikker, der er taget i brug inden dataindsamlingen. 

(Andersen, I., 2014). Med udgangspunkt i undersøgelsens design og besvarelse af problem-

formuleringen gennem arbejdsspørgsmål, afgrænses der i undersøgelsesdesignet fra opgavens kapitel 

1, 2 og 6 eftersom disse ikke indebærer analyser til besvarelse af problemformuleringen.  
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2.2.2.1 Kapitel 3: Arbejdsspørgsmål 1 og 2 

Undersøgelsesdesignet for opgavens tredje kapitel bestående af første og andet arbejdsspørgsmål 

benytter forskningstilgangen: Interpretivisme, der anvendes som kontrasterende forskningstilgang til 

Positivisme og tager udgangspunkt i tilstedeværende afvigelser mellem mennesker og objekter – i 

denne sammenhæng to internationale virksomheder (Bryman, A., 2012). 

 

Med udgangspunkt i naturlige kulturforskelle bliver opgaveskriveren gennem analyser bekendt med 

subjektive betydninger af eksempelvis sociale handlinger foretaget på baggrund af fortolkninger 

omkring undersøgelsen (Bryman, A., 2012). 

 

Opgaveskriveren vil gennem en induktiv tilgang aflede sin konklusion på baggrund af observationer 

og implementerer således disse i den valgte teori, der ultimativt danner fundamentet og 

delkonklusionen for undersøgelsen, som illustreret i figur 2.2 (Bryman, A., 2012). 

 

Igennem brug af kvalitative data opsættes sociale og kulturmæssige rammer mellem de to 

virksomheder. Disse har til formål at danne et overordnet billede af det internationale samarbejde 

målt på bløde værdier og herigennem en hypotese for i hvilken grad de to virksomheder kan arbejde 

sammen på et organisatorisk, socialt og kulturelt plan på bekostning af relevante udfordringer og 

risici for samarbejdet og dets interessenter. 

 
(Figur, 2.2) 

2.2.2.2 Kapitel 4: Arbejdsspørgsmål 3 

I forlængelse af undersøgelsesdesignet anvendt i opgavens tredje kapitel, benyttes i fjerde kapitel den 

positivistiske forskningstilgang til besvarelse af arbejdsspørgsmål tre. Denne har, i modsætning til 

Interpretivisme, en videnskabelig tilgang til analysen kontra den fortolkende tilgang benyttet i kapitel 

tre. Den positivistiske fremgangsmåde vil anvendes gennem indhentning af kvalitative og 

kvantitative data til analyse af omkostningerne ved etableringen af samarbejdet, hvilket sikrer 

Teori
Hypotese

Obeservationer
Kulturelleforskelle Socialerelationer Organisatoriske forskelle Udfordringer og Ricisi
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opgaveskriveren et objektivt resultalt. Dette resultat ligges til grund for delkonklusionen, der har til 

formål at konstatere, hvorvidt det økonomisk kan betale sig for BWSC at tilgå i et internationalt 

outsourcingssamarbejde med søskendevirksomheden DASH (Bryman, A., 2012). 

 

I forlængelse af kapitel tre benyttes der i dette kapitel en deduktiv tilgang til bearbejdelse af data og 

denne repræsenterer den mest gennemsnitlige tilgang til forholdet mellem teori og observationer. Her 

benytter opgaveskriveren, ved hjælp af allerede etableret viden, den valgte teori til at implementerer 

denne i sine observationer, som illustreret i figur 2.3 (Bryman, A., 2012). 

 

 
(Figur, 2.3) 

2.2.2.3 Kapitel 5: Arbejdsspørgsmål 4 

Undersøgelsesdesignet for opgavens femte kapitel, herigennem besvarelse af arbejdsspørgsmål fire, 

besvares med udgangspunkt i delkonklusioner foretaget på baggrund af observationer og teori fra 

opgavens tredje og fjerne kapitel. Forskningstilgangen til dette kapitel, foretages i den forbindelse på 

baggrund af to forskellige forskningstilgange, nemlig realisme herunder den gængse type: ”Empirical 

Realisme”. Denne forskningstilgang minder om positivisme, men tager i sin helhed udgangspunkt i 

idéen om, at der gennem brug af anstændigt udarbejdede delkonklusioner kan dannes et 

virkelighedsbillede. Bearbejdelsen af data, der i denne sammenhæng er udarbejdede delkonklusioner, 

vil ved hjælp af den induktive tilgang blive implementeret i ny teori for ultimativt at konkludere 

hvorvidt der forekommer præcedens for et succesfuldt samarbejde på baggrund af de foretagende 

observationer og konklusioner i opgavens forløb. Undersøgelsesdesignet er illustreret i figur 2.4 

gennem brug af The Research Onion (Bryman, A., 2012) (Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A., 

2007). 

Observationer
Kvantiative Data

Teori
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(Figur, 2.4) 

 

Opsummeret er undersøgelsen foretaget som et empirisk tværsnit casestudie og af komparativt 

design. Undersøgelen betegnes som et multiple-casestudie, der bygger på kvantitative og kvalitative 

data. Her er de to cases BWSC og DASH, hvor undersøgelsen udarbejdes gennem en international 

problemstilling (Andersen, I., 2014). 

 

2.2.3 Dataindsamling 

I forlængelse af opgavens undersøgelsesdesign i forrige afsnit 2.2.2 vil der i denne del af kapitel 2 

blive redegjort for opgavens indsamling af data. Denne opdeling vil udelukkende tage udgangspunkt 

i dataindsamlingen til opgavens arbejdsspørgsmål 1, 2 og 3. Årsagen bag dette er at dataindsamlingen 

er foretaget specifikt til besvarelse af opgavens arbejdsspørgsmål, hvor opgavens fjerde 

arbejdsspørgsmål tager udgangspunkt i de forhenværende delkonklusioner og i den forbindelse ikke 

bygger på indsamling af ny data, hvorfor spørgsmålet ikke findes relevant at beskrive i henhold til 

dataindsamling.  

 

I forlængelse af ovenstående findes det dog relevant at nævne, at der ved udarbejdelse af opgavens 

introduktion i kapitel 1, blev anvendt kvalitative og kvantitative sekundære data for udarbejdelse af 

nøjagtige og pålidelige virksomhedsbeskrivelser af BWSC og DASH’s organisationer. Som tidligere 

nævnt er opgaveskriveren ansat i BWSC’s organisation, og for at modvirke en naturlig bias i 
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virksomhedsbeskrivelserne, er data indsamlet som sekundært. Her er data indhentet gennem 

pålidelige kilder for at danne pålidelige virksomhedsbeskrivelser og BWSC’s nuværende problematik 

er i særdeleshed blevet beskrevet for at besvare opgavens problemstilling. Den sekundære data til 

beskrivelse af BWSC’s organisation er hentet gennem følgende datakilder:  

 

§ BWSC’s officielle hjemmeside 

§ BWSC’s interne kvartalsrapporter 

§ BWSC’s officielle årsrapport for 2020 

§ DASH’s officielle hjemmeside 

§ Virksomhedspræsentationer af DASH 

 

2.2.3.1 Arbejdsspørgsmål 1 

Til besvarelse af arbejdsspørgsmål et vil indsamlingen af data danne grundlag for analyse af de to 

virksomheder med henblik på udarbejdelse af en komparativ analyse. Her vil følgende 

dataindsamlingsteknikker blive benyttet for besvarelse af arbejdsspørgsmålet:  

 

2.2.3.1.1 Kvalitativ primær data: Delvist struktureret interview med DASH-medarbejder 

Opgaveskriveren indsamler data gennem udførelse af et interview med DASH medarbejderen Mary 

Grace L. Manrique (Grace, 2021), der før har arbejdet sammen med BWSC i virksomhedens 

ingeniørafdeling og har rollen som holdleder. Respondenten antages i den forbindelse at være 

pålidelig og have et relevant kendskab til området, som interviewet tager udgangspunkt i. Interviewet 

foretages telefonisk, og vil blive optaget og den efterfølgende transskribering ses i bilag 3. 

Fortolkning af interviewet har til formål at kaste lys over organisationen DASH, herunder hvilke 

foranstaltninger virksomheden har med internationale samarbejdspartnere samt hvorvidt 

virksomheden umiddelbart er i stand til at imødekomme BWSC’s behov. Data er i denne forbindelse 

primære kvalitative data indhentet gennem udarbejdelse og eksekvering af et delvist struktureret 

interview (Andersen, I., 2014). 

 

Nedenstående spørgsmål er fremsendt til respondenten inden interviewet: 

§ How is DASH’s procurement department build? 

§ What sort of experience does DASH hold within international cooperation?  
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§ In which frequency are said collaborations based on working together with a Global Supply 

Chain function and handling co-related operational tasks (if any)?  

§ In which capacity (from your perspective) would DASH be able to enter into a large 

international cooperation? 

 

2.2.3.1.2  Kvalitativ primær data: Delvist struktureret interview med BWSC’s EPC-Direktør 

I relation til ovenstående udføres et interview med BWSC’s direktør for EPC Jan Kristoffersen 

(Kristoffersen, 2021), der som pålidelig kilde kan kaste lys over BWSC’s forretningsområder 

indenfor Nøglefærdige kraftværker og det dertilhørende behov. Interviewet foretages telefonisk, og 

vil blive optaget og den senere transskribering ses i bilag 4. Fortolkning af data har til formål at 

beramme BWSC’s forretningsområder og det dertil hørende behov – eksempelvis gennem 

outsourcing. Data er primære kvalitative og er indhentet gennem et delvist struktureret interview 

(Andersen, I., 2014). 

 

Nedenstående spørgsmål er fremsendt til respondenten inden interviewet:  

§ Hvilke forretningsområder opererer BWSC på indenfor EPC?  

§ Hvordan eksekveres EPC-projekter?  

§ Er eksekveringen af EPC-projekter ressource eller kompetence basseret? 

 

2.2.3.1.3  Kvalitativ sekundær data: BWSC og DASH’s årsrapport 

Opgaveskriveren gør i forlængelse af de udførte interviews også brug af kvalitative sekundære data 

indhentet gennem BWSC og DASH’s årsrapporter. Her anvendes fortolkningen af denne data 

gennem komparativ analyse for belysning af virksomhedernes potentielle evne til at samarbejde. Data 

er kvalitativ eftersom denne ikke er målbar, og antages pålidelig eftersom denne bygger på offentlige 

oplysninger fra virksomhederne selv. 

 

2.2.3.2 Arbejdsspørgsmål 2 

Indsamlingen af data til besvarelse af arbejdsspørgsmål 2, tager udgangspunkt i indhentning af 

primære og sekundære data fra potentielle interessenter i samarbejdet ved hjælp af følgende 

dataindsamlings-teknikker: 
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2.2.3.2.1  Kvalitativ primær data: Delvist struktureret interview med DASH-medarbejder 

For at forstå eventuelle kulturmæssige udfordringer, indhentes data gennem et interview med 

respondenten Mary Grace L. Manrique (Grace, 2021), der som tidligere beskrevet har erfaring med 

at arbejde i virksomheden DASH og dermed er en pålidelig kilde. Interviewet udføres telefonisk og 

transskriberingen ses i bilag 3. Den indhentede data er i denne kontekst primære kvalitative data 

hentet gennem indhentet gennem et delvist struktureret interview (Andersen, I., 2014). 

 

Nedenstående spørgsmål er fremsendt til respondenten inden interviewet: 

§ Does DASH have any specific procedures for international collaborations?  

§ Has it ever (in your experience) been a challenge to work international collaborations? 

§ Have you had any experience with other Western companies other than BWSC in the past?   

§ In relation to mentioned collaborations – in which degree are cultural differences / physical 

distance an obstacle?  

§ How long did it take to get familiar with Denmark? 

§ How is it – generally speaking – to work with Denmark? 

 

2.2.3.2.3  Kvantitativ primær data: Spørgeskema 

Indhentningen af data for at kunne tilrettelægge samarbejdets interessenter og opsummere i en magt 

og interesse-matrix samt en interessent matrix er foretaget via. et standardiseret spørgeskema til tre 

af samarbejdets potentielle interessenter (Spørgeskema, 2021), der har kunne rangere 

interessenternes grad af interesse i samarbejdet og magt/indflydelse som værende enten høj eller 

lav. Spørgeskemaet er fremsendt i Word format på e-mail jævnfør bilag 5. Den indhentede data er i 

denne kontekst primære kvantitative indhentet gennem et standardiseret spørgeskema (Andersen, I., 

2014).  

 

2.2.3.2.3  Kvantitativ og kvalitativ sekundære data: Hofstede 

Indhentningen af data i forbindelse med Hofstedes teori om kulturelle dimensioner forekommer 

sekundært kvantitative og kvalitative, eftersom denne er målbar gennem Hofstedes hjemmeside. Her 

rangeres lande og pålægges en score på 1-10 jævnfør de forskellige kulturelle dimensioner. Det må 

antages i denne forbindelse, at data er indhentet gennem pålidelige kilder, der ligger til grund for 

rangeringen af landene. Fortolkningen af data benyttes til at kaste lys over Danmark og Filippinernes 

kulturelle forskelle (Hofstede-insights.com, 2021). 
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2.2.3.2.4  Kvalitativ sekundær data: The Economist Intelligence Unit 

For identificering af eksogene risici ved etablering af samarbejdet og med henblik på omverdenen i 

Filippinerne indhentes data fra The Economist Intelligence Unit hvor en landerapport trækkes over 

Filippinerne. Den indhentede data er i denne kontekst sekundær kvalitativ og fremstår pålidelig 

indhentet gennem link til The Economist fra CBS’s database. (EIU, 2021) 

 

2.2.3.3 Arbejdsspørgsmål 3 

Besvarelsen af arbejdsspørgsmål 3 tager udgangspunkt i indhentning af data til besvarelse af hvorvidt 

det økonomisk kan betale sig for BWSC at indgå i samarbejdet, med henblik på besparelser fra BWSC 

projekt-og linjeorganisation.   

 

2.2.3.3.1 Kvalitativ primær data: Delvist struktureret interview med BWSC’s Project Direktør 

For at indhente en estimeret timeløn for outsourcing af operationelle projektudførelsesopgaver, er et 

telefonisk interview med Anders Emus (Emus, 2021), der er Projekt Direktør i BWSC etableret. Data 

benyttes for at kunne lægge til grund for den økonomiske besparelse ved samarbejdet herunder 

hvordan denne effekt kan måles i praksis. Grundet respondentens ekspert status, antages data at være 

pålidelig, og indhentes som primære kvalitative data gennem et delvist struktureret interview der 

optages telefonisk og er transskriberet i bilag 6 (Andersen, I., 2014). 

 

Nedenstående spørgsmål er fremsendt til respondenten inden interviewet: 

§ Hvad betaler BWSC (estimeret) for en oversøisk ressource kontra en in-house ressource? 

§ Ville besparelserne kunne måles i projekterne, i så fald hvordan?  

§ Ville det være gavnligt for BWSC at outsource operationelle projektudførelsesopgaver?  

 

2.2.3.3.2 Kvalitativ primær data: Delvist struktureret interview med Indkøber 

For at definere de arbejdsopgaver, der med fordel kan outsources til DASH, afholdes et telefonisk 

interview med Martin Jensen (Jensen, 2021), der arbejder som indkøbsspecialist i BWSC og arbejder 

i projektgrupper til dagligt med indkøb. Her ligges til grund for en skematisering af relevante 

arbejdsopgaver, der med fordel kan outsources til DASH samt den tid det kræver at etablere SOP’er, 

samt den tidsbesparelse det potentielt kan give. Grundet respondentens ekspert status, antages data at 

være pålidelig, og indhentes som primære kvalitative data gennem et delvist struktureret interview 

der optages telefonisk og er transskriberet i bilag 8 (Andersen, I., 2014). 
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Nedenstående spørgsmål er fremsendt til respondenten inden interviewet: 

§ Hvilke operationelle arbejdsopgaver kan med fordel outsources for at hjælpe din 

arbejdsbyrde?  

§ Hvor lang tid estimerer du (ca.) det ville tage at opsætte guideliens for disse arbejdsopgaver 

så en servicefunktion kan varetage dem?  

§ Hvor meget tid estimerer du at kunne spare ved at fjerne disse operationelle opgaver fra dit 

bord?  

 

2.2.4 Reliabilitet og Validitet 

I forlængelse af afsnit 2.2.3.1 – 2.2.3.3 vil der i følgende afsnit blive belyst reliabilitet og validitet af 

valgte dataindsamlingsteknikkerne data samt mangel deraf. 

 

2.2.4.1 Delvist struktureret interview 

Ved indhentning af data er det delvist strukturerede interview valgt som dataindsamlingsteknik. 

Denne dataindsamlingstype anvendes i lignende tilfælde som det ustrukturerede informantinterview, 

men her kendes området dog forventelige bedre. Opgaveskriveren ønsker at få belyst visse forhold i 

forbindelse med sin undersøgelse, hvorfor spørgsmålene er forberedt på forhånd og fremsendt til de 

respektive respondenter. Grundet allerede forberedte spørgsmål sigtet mod opgavens undersøgelse, 

forekommer der høj validitet i de pågældende interviews, da data indsamles konkret til denne 

undersøgelse og indeholder derfor høj reliabilitet. Valget af respondenter er nøje udvalgt, men der 

kan forekomme en vis form for subjektivitet fra respondenterne grundet opgaveskriverens kendskab 

til dem, samt en naturlig bias eftersom spørgsmålene er rettet mod en velkendt problemstilling internt 

i BWSC (Andersen, I., 2014) 

 

2.2.4.2 Spørgeskema 

Det udviklede spørgeskema er udarbejdet på baggrund af fremgangsmåden i Ib Andersens bog ”Den 

skinbarlige virkelighed”, og spørgsmålene er rettet mod undersøgelsen for at opnå en høj validitet. 

Endvidere fremstår den indsamlede data med høj grad af reliabilitet, eftersom respondenterne er nøje 

udvalgt og fremstår som potentielle interessenter i et samarbejde i praksis. Et standardiseret interview 

kunne have givet en bedre dialog og bidraget til validiteten kontra det valgte selvudfyldte 

spørgeskema, men grundet opgavens omfang er denne dataindsamlingsteknik fravalgt (Andersen, I., 

2014) 
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2.2.4.3 Hofstede 

Den indhentede data fra Hofstede kan fremstå forældet eftersom denne blev publiceret i slutningen 

af 1970’erne og visse dimensioner kan have ændret sig betydeligt i årenes løb. Denne opfattelse kan 

skabe visse udfordringer for dataindsamlingsteknikkens reliabilitet i forbindelse med projektet. 

Opgaveskriveren danner observationer baseret på lande, men den specifikke problemstilling 

forekommer mellem to virksomheder og der bør tages højde for individuelle forskelle på et 

organisatorisk plan kontra hofstedes udgangspunkt i lande (Cfi.com, 2021). 

 

2.3 Litteratursøgning 

Opgavens litteratur tager i hovedtræk udgangspunkt i pensum fra HD 2 International Business. 

Opgaven bygger i særdeleshed på lærebøger, artikler og præsentationer fra fagene: Virksomhedens 

Internationalisering, Virksomhedens internationale omgivelser, International ledelse og strategi og 

International projektledelse. Til supplement inddrages litteratur i form af lærebøger fra fag på HD 1 

fra fagene Supply Chain Management og Erhvervsøkonomisk metode til brug i opgavens metodiske 

kapitel. 

 

Endvidere er CBS Library benyttet som adgangsgivende til landeartikler, virksomhedsdefinitioner og 

referencer i forbindelse med direkte internetsøgninger for at indhente litteratur til eksempelvis 

begrebsafklaringer.  

 

Alle litteratur- og kildehenvisninger kan ses af litteraturlisten. 

 

2.4 Teoretiske ramme 

I følgende afsnit redegøres for opgavens anvendte teorier fordelt på opgavens kapitler opdelt på 

opgavestrukturen jævnfør figur 2.1. Teorihenvisninger forekommer i opgaven konstante og refereres 

hvert tilfælde opgaveskriveren fremlægger, implementerer, henviser eller benytter relevant og kendt 

teori i sine observationer, analyser samt konklusioner.  

 

2.4.1 Kapitel 1: Introduktion 

I opgavens indledning præsenteres to virksomheder, hvoraf teori ikke direkte indgår, men data i stedet 

blot indhentes til beskrivelse af virksomhedens organisation og forretningsområde. I forlængelse af 

denne indledning henvises der i problemformuleringen til BWSC’s kerneproblem bestående af 
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negligering af virksomhedens ressourcer til eksekvering af nøglefærdige kraftværker ved 

projektudførelse. Her anvendes teorien om det ressourcemæssige perspektiv jævnfør teori fra Barneys 

artikel ”Firm Ressources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management”, der 

omhandler de fire VRIN-kriterier. Kontraherende redegøres for BWSC negligering af ansattes 

kernekompetencer jævnfør teori fra Quinn og Hilmsers artikel ”Strategic Outsourcing, Sloan 

Management Review”, der omhandler det kompetencemæssige perspektiv. Opsummeret redegøres 

der jævnfør teori fra Cuervo-Cazurra, Maloney & Manrakhans artikel ”Causes of the Difficulity of 

Internationalization, Journal of Internationa Business Studies” for BWSC’s antydende tab af 

konkurrencemæssige fordele på bekostning af den pågældende negligering. De ovenfor redegjorte 

teorier anvendes senere under opgavens tredje arbejdsspørgsmål i afsnit 2.4.4 (Barney, J, 1991) 

(Quinn, J. B. & Hilmer, F. G., 1994) (Cuervo-Cazurra, A., Maloney, M. M., & Manrakhan, S., 2007). 

 

Hertil i henhold til den psykiske afstand gøres der antagelser om potentielle omkostninger og 

interaktionsintensitet jævnfør teori fra Stringfellow, Teagarden og Nies artikel ”Invisible costs in 

offshoring services work, Jounal of Operations Management” der omhandler usynligeomkostninger 

samt supplerede teori fra Williamsons artikel ”Comparative economic organization: The analysis of 

discrete structural alternatives, Administrative Science Quaterly” der omhandler omskiftnings- og 

transaktionsomkostninger også til senere anvendelse og dybere analyse i opgavens tredje 

arbejdsspørgsmål i afsnit 2.4.4 (Stringfellow, A., Teagarden, M. B. & Nie, W., 2008) (Williamson, 

O. E., 1991). 

 

2.4.2 Kapitel 2: Metode- og Teori 

Opgavestrukturen er konstrueret med udgangspunkt i Saunders, Lewis og Thornhills teori om “The 

Research Onion”. der har til formål at ”udpakke” opgaven gennem kontinuerlig fremgang i opgavens 

seks kapitler – der henvises til illustreringen i figur 2.1  (Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A., 

2007). 

 

Opgavens undersøgelsesdesign og dataindsamling tager hovedsageligt udgangspunkt i Ib Andersens 

bog ”Den Skinbarlige Virkelighed”, der teoretisk beskriver hvordan en undersøgelse opbygges, samt 

hvorledes data indsamles. Her suppleres med teori fra Alan Brymans bog ”Social Research Methods”, 

der beskriver fremgangsmetoden ved undersøgelsens design og ultimativt danner bro til Saunders, 
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Lewis og Thornhills ”The Research Onion” herunder hvordan denne er implementeret i opgavens 

undersøgelsesdesign i afsnit 2.2.2 (Andersen, I., 2014) (Bryman, A., 2012). 

 

2.4.3 Kapitel 3: Arbejdsspørgsmål 1 og 2 

2.4.3.1 Arbejdsspørgsmål 1 

Indledningsvist vil der i arbejdsspørgsmål 1 blive analyseret hvorvidt BWSC’s projekt-

eksekveringsprocedure forekommer projekt- eller produktorienteret. Dette har til formål at danne en 

forståelse for BWSC’s arbejdstilgang, når der eksekveres projekter i praksis samt redegørelse for 

virksomhedens forsyningskæde-type i forlængelse af virksomheden forretningsmodel, herunder 

hvorvidt løsningerne forekommer på bestilling (ETO10) eller eksempelvis til lager (MTS11).  Her 

inddrages teori fra Gosling og Naims artikel” Engineer-to-order supply chain management: A 

litterature review and research agenda” (Gosling, J., & Naim, M. M., 2009). 

 

Dernæst tages teoretisk udgangspunkt i BWSC’s motiv for at indgå i samarbejdet med DASH. Her 

indledes med en analyse af BWSC’s internationale ekspansionsmotiv til internationaletablering og 

det dertilhørende outsourcingssamarbejde. Denne analyseres gennem brug af teori fra Barlett og 

Beamish bog ”Transnational Mangagement”, med udgangspunkt i hvorvidt motivet forekommer som 

værende traditionel motivering (ressourcesøgende/markedsøgende) eller voksende motivering 

(konkurrence positionering/global scanning). Analysen har til formål at danne forståelse for BWSC’s 

motiver på et teoretisk plan (C. Bartlett & P. Beamish, 2018). 

 

Dernæst analyseres BWSC’s strategiske orientering også jævnfør Barlett og Beamish bog 

”Transnational Mangagement”, om hvorvidt orienteringen forekommer: Multinational, Global, 

International eller Transnational. Her dannes en matrix, der har til formål at definere de forskellige 

orienteringer, samt BWSC’s nuværende strategiske orientering med henblik på etableringen af et 

internationalt outsourcingssamarbejde med DASH. For at belyse hvilken af de fire strategiske 

orienteringer BWSC benytter, vil alle fire blive gennemgået og analyseret for at opsætte en hypotese 

for hvilken orientering BWSC strategisk bør benytte  (C. Bartlett & P. Beamish, 2018). 

 

 
10 Begrebsindeks – figur 1.3 
11 Begrebsindeks – figur 1.3 



 

  Side 31 af 99 
 

Som supplerede materiale til BWSC’s motiv og orientering er der gennem brug af interview-metoden 

fra Ib Andersens bog ”Den Skinbarlige Virkelighed” indhentet bemærkninger, kommentarer og 

meninger fra eksperter til at underbygge argumenter og hypoteser der måtte dannes ved besvarelse af 

arbejdsspørgsmålet (Andersen, I., 2014). 

 

2.4.3.2 Arbejdsspørgsmål 2 

Opgavens andet arbejdsspørgsmål analyserer de potentielle risici ved etableringen af samarbejdet. 

For at sætte rammerne for samarbejdet, udføres først en interessentanalyse gennem udarbejdelse af 

en identifikationsmatrix til identificering af samarbejdets interessenter opsummeret i Mendelows 

magt og interesse-matrix og en interessentmatrix baseret på teori fra Kristian Sørensens bog 

”International Projektledelse” (Sørensen, K., 2017). 

 

Med interessenterne på plads udarbejdes en komparativ makroanalyse over Danmark og Filippinerne, 

med henblik på identificering af eventuelle kulturelle risici ved samarbejdet for de involverede 

interessenter. Forskellene analyseres gennem brug af Gert Hofstedes teori om de seks kulturelle 

dimensioner: Power Distance, Individualism versus Collectivism, Masculinity versus Femininity, 

Uncertainty Avoidance Index, Long Term Orientation versus Short Term Orientation, Indulgence 

versus Retraint (Hofstede-insights.com, 2021). 

 

De identificerede risici analyseret under Hofstedes seks kulturelle dimensioner kategoriseres i en 

sandsynligheds-og konsekvensmatrix fra Kristian Sørensens bog ”International Projektledelse” for at 

identificere de dimensioner med største konsekvenser for samarbejdet samt sandsynligheden for 

fremkomst (Sørensen, K., 2017).  

 

En PEST-analyse udarbejdes for identificering af de eksogene risici for samarbejdet gennem analyse 

af potentielle risici ved; politik, økonomi, socialkultur, teknologi, miljø og lov. Sammen med de 

identificerede risici under Hofstedes seks kulturelle dimensioner dannes grundlag for en risikoanalyse 

opsummeret i et risikoregister på baggrund af teori fra Kristian Sørensens bog ”International 

Projektledelse”. (Sørensen, K., 2017). 
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2.4.4 Kapitel 4: Arbejdsspørgsmål 3 

Opgavens tredje arbejdsspørgsmål har til formål at identificere hvorvidt BWSC kan opnå en 

økonomisk besparelse ved etableringen af samarbejdet, herunder hvordan. Her analyseres 

indledningsvist de ressourcer BWSC skal bibeholde for at opretholde sine FSA’er12 på markedet for 

nøglefærdige kraftværker i forbindelse med outsourcing af operationelle opgaver til DASH. Denne 

analyse udarbejdes ved brug af det ressourcemæssige perspektiv jævnfør Barney’s teori om de fire 

VRIN-kriterier: Valuable, Rare, Imperfectly Imitable og Non-sustainable hvor hver af de fire kriterier 

analyseres (Barney, J, 1991). 

 

I forlængelse af det ressourcemæssige perspektiv analyseres ressourcernes kernekompetencer i 

forbindelse med eksekvering af nøglefærdige kraftværker med udgangspunkt i samarbejdet ligeså 

gennem Quinn og Hilmers teori om det kompetencemæssige perspektiv – her tages endvidere 

udgangspunkt i hvilke kompetencer der med fordel kan outsources til DASH (Quinn, J. B. & Hilmer, 

F. G., 1994).  

 

For at analysere BWSC’s fordele ved samarbejdet, benyttes Dunnings teoretiske OLI-diagram og 

dertilhørende tre kategorier: Ownership advtantages, Locational advantages og Internationalization. 

Således analyseres hvorvidt BWSC er i stand til at øge sin internationalisering – her tages endvidere 

udgangspunkt i muligheden for tab af konkurrencemæssige fordele ved internationaliseringen og 

dermed ulemper ved etableringen af samarbejdet. Her benyttes teorien om tab af konkurrencemæssige 

fordele fra Cuervo-Cazurra et al (Dunning, J. H., 2000) (Cuervo-Cazurra, A., Maloney, M. M., & 

Manrakhan, S., 2007). 

 

Efter analyse af eventuelle fordele eller ulemper målt på kompetencer vil praktiske arbejdsopgaver 

analyseres gennem brug af Mudambis artikel ”Location, Control and Innovation in knowledge-

Intensive Industries, Jounal of Economic Geography” der omhandler Value Smilet, samt de to 

elementer: Control Strategy og Geographical Location. Således analyseres hvilke operationelle 

projektudførelsesopgaver BWSC kan outsource, for fortsat at bibeholde sine kompetencer i 

projektudførelsesfasen (Mudambi, R., 2008). 

 

 
12 Begrebsindeks – figur 1.3 
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I forlængelse af de identificerede operationelle opgaver der påtænkes at blive outsourcet til DASH, 

udarbejdes en økonomisk analyse om potentielle usynlige omkostninger jævnfør teori fra Stringellow 

et al ved etablering af samarbejdet med særpræget udgangspunkt i interaktionsdistancen mellem de 

to lande (Stringfellow, A., Teagarden, M. B. & Nie, W., 2008). 

 

Den økonomiske analyse tager endvidere udgangspunkt i Lieberman og Montgomerys artikel ”First-

Mover advantages, Strategic Management Jounal” der omhandler switching costs, herunder i 

særpræget grad med DASH’s adgang til BWSC’s ERP13-system den nødvendige udarbejdelse af 

SOP’er14 og generel oplæring med udgangspunkt i de identificerede udfordringer (Lieberman, M. B., 

& Montgomery, D. B., 1988). 

 

2.4.5 Kapitel 5: Arbejdsspørgsmål 4 

På baggrund af de etablerede delkonklusioner tager arbejdsspørgsmål fire udgangspunkt i hvorvidt 

der er forudsætninger for et succesfuldt internationalt samarbejde gennem brug af data fra 

delkonklusioner til besvarelse af opgavens tidligere arbejdsspørgsmål. For at analysere hvorvidt 

forudsætningerne er til stede benyttes teorien om de 7 grundforudsætninger som rammeværktøj 

jævnfør Trent og Monczkas artikel. ”Achieving Excellence in Global Sourcing” (Trent, R. & 

Monczka, R., 2005): 

 

2.4.5.1 Executive commitment to global sourcing 

Topledelsens forpligtelse til det internationale samarbejde tager udgangspunkt i hvorvidt de udvalgte 

interessenter underopgavens tredje kapitel, herunder BWSC og DASH, har det rette motiv og 

orientering for at indgå i et internationalt samarbejde.  

 

2.4.5.2 Rigorous and well-defined processes 

Samarbejdet bør antageligvis ved etableringen udarbejde SOP’er fra BWSC’s linjeorganisation for at 

kunne forebygge eventuelle udfordringer og risici. Her tages udgangspunkt i opgavens tredje og 

fjerde kapitel herunder hvorvidt DASH er gearet til at indgå i et internationalt samarbejde og hvilke 

SOP’er BWSC’s linjeorganisation bør etablere i praksis, inden DASH bliver udvalgt som aktiv 

kapacitetsressource for BWSC’s projekteksekvering.  

 
13 Begrebsindeks – figur 1.3 
14 Begrebsindeks – figur 1.3 
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2.4.5.3 Availability of needeed ressources 

Tilgængeligheden og behovet for ressourcer vil jævnfør opgaven tredje kapitel blive sat i perspektiv 

for hvorvidt DASH kan stille nødvendige kapacitetsressourcer til rådighed, for at imødekomme det 

behov BWSC har i forbindelse med eksekveringen af projekter.  

 

2.4.5.4 Integration through information technology 

For at besvare integrationen af informationsteknologi, tages udgangspunkt i BWSC’s ERP-system, 

og DASH’s adgang dertil herunder SOP’er for arkivering af mails, ordrehåndtering mv. Her tager 

opgaveskriveren sine egne erfaringer og kendskab til de operationelle opgaver i spil for at kaste lys 

over hvordan denne kan fungere i praksis. 

 

2.4.5.5 Supportive organizational design 

Her tages udgangspunkt i opgavens tredje kapitel, herunder de to virksomheders komparative 

sammenlignelighed og villighed til samarbejde. Ved besvarelsen inddrages relevante identificerede 

kulturelleforskelle for de analyserede interessenter i samarbejdet.  

 

2.4.5.6 Structured approaches to communication 

Ved besvarelse af behovet for kommunikationsprocedurer, tages udgangspunkt i opgavens fjerde 

kapitel, herunder SOP’er for hvordan kommunikationen bør tilgå i dagligdagen og dertilhørende 

procedurer.  

 

2.4.5.7 Methodologies for measuring savings 

Økonomiske besparelser tager udgangspunkt i opgavens fjerde kapitel, herunder hvilke besparelser 

et nøglefærdigt kraftværk potentielt kan opnå gennem outsourcing af operationelle projekt-

udførelsesopgaver, og dermed sænke sine operationsomkostninger ved nedskrivning af 

kapacitetsomkostninger i projektet.  

 

2.4.6 Kapitel 6: Sammenfatning 

Opgavens afsluttende kapitel og dermed opgavens sammenfatning, består af en konklusion, et 

implementeringsafsnit og perspektivering. Konklusionen drager hovedsageligt fra opgavens femte 

kapitel og inddrager derfor ikke ny teori til besvarelse. Implementeringsafsnittet derimod, danner 

grundlag for den praktiske implementering af samarbejdet herunder hvordan BWSC på baggrund af 



 

  Side 35 af 99 
 

opgavens konklusion bør gennemføre implementeringen. Her udarbejdes en LFA15-analyse med 

udtræk fra den udarbejdede interessentanalyse i kapitel 3, der gennem udarbejdelse af en 

problemanalyse, målanalyse og situationsanalyse opsummeres i en LFA-matrix fra Kristian 

Sørensens bog ”International Projektledelse” (Sørensen, K., 2017). 

Dernæst udfærdiges en gennemførlighedsvurdering inklusiv en resultatstyret aktivitetsplan og 

ressourceplan og afslutningsvis en bæredygtighedsvurdering af samarbejdet i praksis også på 

baggrund af teori fra Kristian Sørensens bog ”International Projektledelse” og konklusionen 

(Sørensen, K., 2017). 

Del 2 Analyse 

Kapitel 3: Arbejdsspørgsmål 1 og 2 

3.1 Hvilket motiv og orientering har BWSC for etableringen af samarbejdet?  

3.1.1 BWSC’s forsyningskæde-type 

Som indledt tages der i opgavens første kapitel udgangspunkt i BWSC’s division indenfor 

nøglefærdige kraftværker, herunder afgrænsningen jævnfør afsnit 1.7. Disse kraftværker bliver 

bygget med udgangspunkt i de tre søjler inden for EPC: Engineering, Procurement og Construction. 

BWSC lancerer i forbindelse med et nyt projekt en projektgruppe, der trækker relevante kompetencer 

i form af ressourcer fra BWSC’s linjeorganisation. Selve linjeorganisationen har til ansvar, inden 

projektstart, at udarbejde procedurer, tidsplan, budget mv. og projektgruppen oprettes udelukkende 

som funktion til eksekvering af projektet (Kristoffersen, 2021). 

 

Projekterne består af nøglefærdige løsninger og er projektorienteret hvilket betyder, at BWSC 

designer specifikke kraftværker skræddersyet til kunden for at dække det pågældende behov. Denne 

forretningsmodel afspejles i BWSC’s forsyningskæde hvorfor denne betegnes som værende en 

Engineer-to-order Supply Chain (ETO) (Gosling, J., & Naim, M. M., 2009). Som redegjort for i afsnit 

1.1.1 har denne forvoldt udfordringer for BWSC, hvilket ses afspejlet i virksomhedens årsregnskaber 

som fremlagt i afsnit 1.1.3. Konkurrenten Wärtsilä benytter som kontraherende eksempel en 

anderledes forretningsmodel, hvor genanvendelse af løsninger fremgår og grupperes for at optimere 

forsyningskæden. Her betegnes forsyningskæden som værende Made-to-stock (MTS) (Gosling, J., & 
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Naim, M. M., 2009), i form af kasseløsninger, der skaber et forøget genanvendelighedsdesign til flere 

projekter som virksomheden har oplevet succes med, hvilket afspejles i virksomhedens årsregnskab 

med et operativt resultat på DKKm 234 i 2020 (Wärsilä.com, 2021). 

 

3.1.2 BWSC’s motiv for outsourcing  

Med afsæt i BWSC’s projekteksekvering tager dette afsnit udgangspunkt i motivet for 

internationalisering gennem anvendelse af oversøiske ressourcer – i dette tilfælde for at understøtte 

en projektgruppe i eksekveringsprocessen. Der findes hovedsageligt to motiver; traditionelle og 

voksende motiver:  

 

3.1.2.1 Traditionelle motiver 

De traditionelle motiver er blandt de første, der har drevet virksomheder til internationalisering med 

oversøiske virksomheder for at skabe konkurrencefordele på markedet. Her findes to typer af 

traditionelle motiver; market-seeking og ressource-seeking (C. Bartlett & P. Beamish, 2018). 

 

Market-seeking anvendes, når en virksomhed ønsker at opnå economies of scale/scope med en 

opportunistisk tilgang til at føre sit produkt til offshore-markeder. Motivet gør sig oftest gældende 

ved indenlandske virksomheder, der ønsker at skabe en konkurrencefordel over sine indenlandske 

konkurrenter (C. Bartlett & P. Beamish, 2018). Opgaven tager udgangspunkt i problemstilling om at 

afdække et behov om outsourcing af projektudførelsesopgaver i form af service fra 

søskendevirksomheden DASH. Her har DASH ikke en organisation, der kan supplere BWSC med 

economies of scale/scope gennem eksempelvis billigere indkøb eller lignende, da virksomhedens 

organisation kun omhandler service ressourcer (Grace, 2021).  

 

Ressource-seeking er et motiv anvendt når der forekommer flere spillere på et marked og 

omkostninger især er en afgørende faktor for at kunne drive forretning. Her ønsker virksomheden at 

få adgang til low-cost factors of production ved at lave eksempelvis FDI16 i et oversøisk land for 

netop at opnå stordriftsfordele og kunne levere billigere på markedet i forhold til sine konkurrenter. 

Dette motiv benyttes ofte af innovative virksomheder, der ønsker at rykke produktionen væk fra egne 

landegrænser og til et land med billigere materialeomkostninger og lønninger (C. Bartlett & P. 

Beamish, 2018). Som redegjort er BWSC’s udfordring misvedligeholdelse af sine ressourcer, 

 
16 Begrebsindeks – figur 1.3 
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herunder udfordringen ved at hyre kompetencer til projekteksekvering, og ikke kunne komme af med 

disse i tilfælde af, at der skulle forekomme nedgang i projektaktivitet eller lignende, hvilket som 

konsekvens medfører fejlallokering af kernekompetencer til udførelse af operationelle 

projektudførelsesopgaver. For at optimere arbejdsprocedurerne, er BWSC’s motiv for samarbejdet 

ressourcedrevet, da virksomheden skal være i stand til at hyre ressourcer til operationelle opgaver, og 

kunne befri disse så snart projektets aktivitetsniveau går ned og således ikke binde sig til langsigtede 

omkostninger (Kristoffersen, 2021). I den forbindelse forekommer der yderligere relevante 

betragtninger i form af økonomiske fordele ved lavere timeløn mv. kontra hyring af operationelle 

ressourcer i Danmark herunder fordelene ved at have et oversøisk samarbejde på et økonomisk niveau 

analyseret nærmere i kapitel 4 (Emus, 2021). 

 

3.1.2.2 Voksende motiver 

De voksende motiver tager udgangspunkt i MNE’s der allerede har etableret internationale salgs- og 

produktionsoperationer og siden har ændret sin strategiske motivering fra udelukkende at være 

opportunistisk. Disse voksende motiver har to typer; global scanning and learning capability og 

competitive positioning (C. Bartlett & P. Beamish, 2018). 

 

Global scanning and learning capability henviser til en virksomheds behov for at tilgå nye voksende 

trends ved at scanne markedet for informationer og udvikle sine strategiske konkurrencefordele på 

markedet. I forlængelse af opsøgning af nye trends, ønsker virksomheden at opsøge de bedste 

teknologier og de bedste folk på det globale marked, for at bære virksomheden frem (C. Bartlett & P. 

Beamish, 2018). BWSC er ikke i en gunstig nok position, hvor et sådant strategisk motiv kan etableres 

og kaste profit af sig grundet virksomhedens nuværende vanskelige økonomiske situation. BWSC’s 

fokus er internationalisering gennem samarbejde og derigennem omkostningsoptimering frem for 

strategisk udvikling via. nye trends og strategiske konkurrencefordele (Årsrapport, BWSC, 2020). 

 

Competitive positioning omhandler de fordele en virksomhed har, når denne overgår fra at være en 

national virksomhed til at være en international virksomhed. Her ønsker nyligt etablerede MNE’er at 

opsøge cross-subsidize markets for at indhente globale operationer til at foregribe konkurrenter og 

sikre fortjeneste (C. Bartlett & P. Beamish, 2018). BWSC kan have et behov for at sikre fortjeneste 

gennem cross-subsidize markets, men fokuserer på ressourcer internt i projektdriften kontra udførsel 

af global chess med sine konkurrenter, da dette ville være en anderledes problemstilling.  
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3.1.3 BWSC’s strategiske orientering   

Dette afsnit analyserer BWSC’s strategiske orientering for etablering af et internationalt samarbejde 

for outsourcing af operationelle projektudførelsesopgaver. Her tages der udgangspunkt i de fire 

strategiske orienteringer: International, Multinational, Global og Transnational:  

 

3.1.3.1 International orientering 

Virksomheder med en international orientering ønsker at skabe og udforske innovative tiltag på et 

internationalt plan. MNE’s med hovedsæde i teknologisk fremdrevne lande benytter ofte denne 

strategi for at udvikle initiativer inden for landets grænser og dermed styrke sin internationale 

konkurrenceevne. Ved at udvikle sine initiativer, internationaliserer virksomheden sine procedurer 

og overfører nye produkter, processer eller strategier udviklet i hjemlandet til et mindre avanceret 

oversøisk land (C. Bartlett & P. Beamish, 2018). Den internatonale orientering stemmer overens med 

BWSC’s strategiske orientering for outsourcing af operationelle opgaver. Her ønskes at udvikle et 

initiativ og således overføre processer i form af ressourcer til et oversøisk land med den 

overbevisning, at opgaverne kan eksekveres på baggrund af udviklede procedurer mv. af BWSC’s 

linjeorganisation (Kristoffersen, 2021). 

 

3.1.3.2 Multinational orientering 

Den multinationale orientering betegner en tilgang, der hovedsageligt omhandler en virksomheds 

midler og typisk fokuserer virksomheder på at øge omsætningen. Eksempelvis ændrer virksomheder 

deres tilgang for sine produkter til forskellige nationaliteter og dertilhørende præferencer, industrielle 

karakteristika og statslige regler (C. Bartlett & P. Beamish, 2018). BWSC leverer kundetilpassede 

løsninger på et globalt plan til to kunde typer; Utilities, der er elselskaber, der har produceret strøm i 

årtier, og private kunder, der er det største marked. Her er BWSC nødsaget til at adaptere til det lokale 

marked, men selve eksekveringen af projekterne bliver udført på én måde baseret på projektgruppens 

ledelse og differentierer altså ikke afhængig af forskellige nationaliteter, præferencer eller lignende 

(Kristoffersen, 2021). 

 
3.1.3.3 Global orientering 

En global orientering kendetegnes som en klassisk strategisk tilgang. Her benytter virksomheden alle 

globale midler til at opnå den bedste pris og kvalitet for sine produkter. Det betyder ultimativt, at en 

virksomhed, om nødvendigt, outsourcer hele sin værdikæde til et oversøisk land hvis det giver en 
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strategisk konkurrencefordel (C. Bartlett & P. Beamish, 2018). BWSC ønsker ikke at outsource hele 

værdikæden, da BWSC’s brand udgøres af virksomhedens lange historie og pålidelighed overfor sine 

kunder. Man ønsker at internationalisere dele af sine procedurer og værdikæde for at opnå en 

konkurrencefordel, men bibeholde sine kernekompetencer og ressourcer, der har årelange erfaringer 

med at arbejde fra BWSC’s hovedkontor i Danmark (Kristoffersen, 2021). Oveni kommer 

betragtningen om, at DASH agerer udelukkende som servicefunktion indenfor operationel 

opgavehåndtering, og ville ikke være i stand til at varetage tunge kompetencedrevne arbejdsprocesser 

som projektledelse (Grace, 2021). 

 

3.1.3.4 Transnational orientering 

Den transnationale orientering benytter delvist alle tre orienteringer nævnt i afsnit 3.1.3.1 – 3.1.3.3. 

Her benyttes den globale orienteringen gennem reducering af omkostninger, den multinationale 

gennem differentiering og den internationale gennem innovative tiltag for at reducere omkostninger, 

øge omsætninger eller begge (C. Bartlett & P. Beamish, 2018). Til etablering af samarbejdet giver 

det ikke mening for BWSC at anvende en partiel orientering eftersom virksomheden ikke ønsker at 

outsource hele sin værdikæde, og DASH ikke ville være i en position til at levere en komplet 

projektgruppe (Grace, 2021).  De analyserede orienteringer i afsnit 3.1.3.1 – 3.1.3.4 er illustreret i 

figur 3.1 forneden:   

 

Orientering: International Multinational Global Transnational 

Strategisk 

evne 

Overfører 
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udlandet 

National 

lydighed 

Global effektivitet Lydighed, 

effektivitet og 

læring 

Organisatorisk 

form 

Koordineret Decentraliseret Centraliseret hub Integreret 

netværk 

Konfiguration 

af aktiver og 

funktioner 

Kernekompetencer 

centraliseret, andre 

decentrale 

Decentraliseret 

og nationalt 
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Centraliseret og 

globalt skaleret 

Spredt, indbyrdes 

afhængig og 

specialiseret 

Rolle for 

oversøisk 

funktion 

Tilpasning og 

udnyttelse af 

moderselskabs 

kompetencer 

Følelse og 

udnyttelse af 

lokale 

muligheder 

Implementering af 

moderselskabsstrategi 

Differentierede 

bidrag fra 

nationale enheder 

til integrerede 
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verdensomspænd

ende operationer 

Udvikling og 

spredning af 

viden  

Udviklet i centrum 

og overført tilsyn 

Udviklet og 

bevaret inden 

for hver enhed 

Udviklet og fastholdt 

i centrum 

Udviklet i 

fællesskab og delt 

over hele verden 

(Figur, 3.1) 

Som præsenteret i figur 3.1 bærer BWSC’s potentielle samarbejde præg af en 

internationalorientering, med håb om at føre processer mv. til udlandet og bibeholde sine 

kernekompetencer i BWSC’s hovedkvarter. Her har BWSC komplet tilsyn til samarbejdet og 

koordinerer med DASH.  

 

3.1.4 Delkonklusion for arbejdsspørgsmål 1 

Opgavens første arbejdsspørgsmål har med udgangspunkt i BWSC’s forsyningskæde-type besvaret 

virksomhedens motiv og strategiske orientering for at indgå i et oversøisk samarbejde med formålet 

at outsource operationelle projektudførelsesopgaver. Til besvarelsen anses BWSC teoretisk som 

værende en projektorienteret virksomhed med en forsyningskæde-type defineret ved ETO, der 

kategoriserer BWSC’s projektorganisation til at sælge skræddersyede projekter efter kundens behov. 

For at realisere denne type forretning, iværksættes en projektgruppe, der har til opgave at eksekvere 

på baggrund af kontraktmæssige milepæle, budgetter, procedurer mv. aftalt mellem kunde og 

BWSC’s linjeorganisation.  

 

Motivet for etablering af et samarbejde med formålet at indhente oversøiske ressourcer til at assistere 

virksomhedens projektorganisation er analyseret under afsnit 3.1.2 som værende traditionelt 

ressourcesøgende. Det skyldes, at BWSC ikke ønsker at erobre nye internationale markeder gennem 

eksempelvis opkøb af billigere varer mv. og i den forbindelse opnå economies of scale/scope, 

eftersom problemstillingen omhandler BWSC’s interne eksekvering. Endvidere er DASH’s 

organisation ikke gearet til at imødegå et sådant behov eftersom organisationen er serviceorienteret.  

 

BWSC’s strategiske orientering for etablering af samarbejdet er international. BWSC ønsker, med 

udgangspunkt i opgavens problemstilling, og som illustreret i figur 3.1, at overføre egne processer og 

innovative tiltag til en oversøisk virksomhed for at afhjælpe med operationelle 

projektudførelsesopgaver i BWSC’s projektorganisation. Således centraliseres BWSC’s 
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kernekompetencer på hovedkontoret i Allerød, og andre kompetencer koordineres med DASH. I dette 

scenarie tilpasser DASH sig kompetencerne fra hovedselskaber, og eksekverer tilsvarende på 

baggrund af procedurer udarbejdet af BWSC’s linjeorganisation under tilsyn af udvalgte interessenter 

i BWSC’s projektorganisation. 

 

3.2 Hvilke udfordringer og risici kan forekomme for samarbejdets 

interessenter?  

3.2.1 Interessentanalyse  

For at kunne identificere risici for samarbejdets interessenter, må disse først identificeres. Dette gøres 

på baggrund af det analyserede motiv og strategiske orientering gennem brug af en intern- og ekstern 

identifikationsmatrice jævnfør figur 3.2 med udgangspunkt i etableringen af outsourcingssamarbejdet 

(Sørensen, K., 2017). Identifikationsmatricen har til formål at danne grundlag for senere kortlægning 

af interessenternes magt og indflydelse i projektet og interessenternes mulighed for at true projektet, 

samt potentialet for samarbejde ved outsourcingssamarbejdets etablering.  

 

3.2.1.1 Identifikationsmatrice 

Interessegruppe og 

karakteristika 

Interesse og 

indflydelse på 

projektet 

Evne og motivation 

til forandring af 

projekt 

Påvirkning af 

interessentens 

interesse 

Administrerende direktør, 

topledelse, BWSC 

 

Ansvarlig for BWSC’s 

administrerende drift med 

overordnet ansvar for 

profit og refererer direkte 

til MES.   

Lav interesse i 

samarbejdet, men høj 

indflydelse på 

etableringen. 

Lav evne og 

motivation til 

forandring af 

samarbejdet, 

herunder mulighed 

for at true 

etableringen. 

Høj påvirkning af 

interessentens 

interesse og højt 

potentiale for 

samarbejde ved 

etableringen.   

Salgsdirektør, topledelse, 

BWSC 

 

Lav interesse i 

samarbejdet, men høj 

indflydelse på 

etableringen.  

Lav evne og 

motivation til 

forandring af 

samarbejdet, 

Høj påvirkning af 

interessentens 

interesse og højt 

potentiale for 
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Ansvarlig for BWSC’s 

fremtidige salg af EPC-

projekter. 

  

herunder mulighed 

for at true 

etableringen. 

samarbejde ved 

etableringen.   

Finansdirektør, topledelse, 

BWSC 

 

Ansvarlig for BWSC’s 

økonomi.  

Lav interesse i 

samarbejdet, men 

meget høj indflydelse 

på etableringen.  

Lav evne og 

motivation til 

forandring af 

samarbejdet, 

herunder mulighed 

for at true 

etableringen. 

Høj påvirkning af 

interessentens 

interesse og højt 

potentiale for 

samarbejde ved 

etableringen.   

EPC-direktør, topledelse, 

BWSC 

 

Ansvarlig for BWSC’s 

projektorganisation. 

Lav interesse i 

samarbejdet, men 

meget høj indflydelse 

på etableringen. 

Lav evne og 

motivation til 

forandring af 

samarbejdet, 

herunder mulighed 

for at true 

etableringen. 

Høj påvirkning af 

interessentens 

interesse og højt 

potentiale for 

samarbejde ved 

etableringen.   

Projektdirektør, 

projektorganisation, 

BWSC 

 

Ansvarlig for rettidig og 

indenfor budget 

eksekvering af solgte EPC-

projekter. 

Lav interesse i 

samarbejdet, men høj 

indflydelse på 

etableringen. 

Lav evne og 

motivation til 

forandring af 

samarbejdet, 

herunder mulighed 

for at true 

etableringen. 

 

Høj påvirkning af 

interessentens 

interesse og højt 

potentiale for 

samarbejde ved 

etableringen.   

GSC-manager, 

linjeorganisation, BWSC 

 

Ansvarlig for BWSC’s 

værdikæde herunder 

indkøb og allokering af 

Høj i samarbejdets 

succes og udførsel af 

dertil hørende 

procedurer, processer 

mv., og høj indflydelse 

Høj evne og 

motivation til 

forandring af 

samarbejdet, 

herunder mulighed 

Høj påvirkning af 

interessentens 

interesse og højt 

potentiale for 

samarbejde ved 

etableringen.   
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ressourcer til 

projektorganisationen.  

på selve etableringen 

af samarbejdet. 

 

for at true 

etableringen. 

Projektindkøber, 

projektorganisation, 

BWSC 

 

Indkøbsansvarlig på 

projektet og ansvarlig for 

at indhente ressourcer for 

eksekvering af indkøb, 

rettidig levering, 

kontraktmæssig 

opfølgning mv.  

Høj interesse i 

etablering af 

samarbejdet, men lav 

indflydelse på 

udarbejdelse af 

procedurer, processer 

mv. i forbindelse med 

etableringen af 

samarbejdet.  

Høj evne og 

motivation til 

forandring af 

samarbejdet, 

herunder mulighed 

for at true 

etableringen. 

Lav påvirkning af 

interessentens 

interesse og lav 

potentiale for 

samarbejde ved 

etableringen.   

IT-chef, linjeorganisation, 

BWSC 

 

Ansvarlig for etablering af 

nye IT-processer og 

tilsikrer adgang i ERP-

system. 

Lav direkte interesse i 

samarbejdet og lav 

indflydelse på 

samarbejdet.    

Lav evne og 

motivation til 

forandring af 

samarbejdet, 

herunder mulighed 

for at true 

etableringen. 

Lav påvirkning af 

interessentens 

interesse og lav 

potentiale for 

samarbejde ved 

etableringen.   

Senior indkøber, 

linje/projektorganisation, 

BWSC 

 

Ansvarlig for daglig 

kontakt og evt. 

udfordringer og risici i 

samarbejdet.  

Høj interesse i 

samarbejdets succes og 

udførsel af dertil 

hørende procedurer, 

processer mv., og høj 

indflydelse på selve 

etableringen af 

samarbejdet som aktiv 

nøgleaktør.  

Høj evne og 

motivation til 

forandring af 

samarbejdet, 

herunder mulighed 

for at true 

etableringen. 

Høj påvirkning af 

interessentens 

interesse og højt 

potentiale for 

samarbejde ved 

etableringen.   

Projektleder, 

linjeorganisation, DASH 

Høj interesse i 

samarbejdets succes og 

Høj evne og 

motivation til 

Høj påvirkning af 

interessentens 
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(Figur, 3.2) 
3.2.1.2 Magt og interesse-matrix  

De identificerede interessenters relative magt og indflydelse på samarbejdet, som analyseret under 

figur 3.2, er kortlagt ved brug af: Lav – Høj skalaen og opsummeret i nedenstående magt og interesse-

matrix figur 3.3 (Sørensen, K., 2017). Her er interessenterne kategoriseret som værende; A - Aktive 

nøgleaktører, B - Magtfulde støtter, C - Engagerede og kritiske interessenter eller D - Observerende 

interessenter på baggrund af det udarbejdede spørgeskema og dertilhørende svar jævnfør bilag 5 

(Spørgeskema, 2021). 

 

Ansvarlig for daglig 

kontakt og evt. 

udfordringer og risici i 

samarbejdet.  

 

udførsel af dertil 

hørende procedurer, 

processer mv., og høj 

indflydelse på selve 

etableringen af 

samarbejdet som aktiv 

nøgleaktør. 

forandring af 

samarbejdet, 

herunder mulighed 

for at true 

etableringen. 

interesse og højt 

potentiale for 

samarbejde ved 

etableringen.   

Operationel ressource, 

projektorganisation, 

DASH 

 

Ansvarlig for operationel 

drift og der tilsvarende 

eksekvering af 

projekthåndteringsopgaver.  

Høj interesse i 

etablering af 

samarbejdet, men med 

lav indflydelse på 

udarbejdelse af 

procedurer, processer 

mv. i forbindelse med 

etableringen.  

Høj evne og 

motivation til 

forandring af 

samarbejdet, 

herunder mulighed 

for at true 

etableringen. 

Lav påvirkning af 

interessentens 

interesse og lav 

potentiale for 

samarbejde ved 

etableringen.   
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(Figur, 3.3)  

3.2.1.3 Interessentmatrix  

I forlængelse af den udarbejdede magt- og interessematrix, er en interessentmatrix udarbejdet som 

del af interessentanalysen under figur 3.4 (Sørensen, K., 2017). Denne har til formål at kortlægge 

interessenternes mulighed for at true projektet, samt interessentens potentiale for at samarbejde ved 

etableringen. De identificerede interessenter er kortlagt på samme facon som magt- og 

interessematrixen under figur 3.3, ved brug af: Lav – Høj skalaen. Interessenterne er kategoriseret 

som værende: A - Definitive interessenter, B - Understøttende interessenter, C - Modproduktive 

interessenter eller D - Marginale interessenter. Kategoriseringen af interessenterne er foretaget på 

baggrund af det udarbejdede spørgeskema og dertilhørende svar jævnfør bilag 5 (Spørgeskema, 

2021). 

A. Aktive nøgleaktører

- GSC-manager
- Senior indkøber

- Projektleder, DASH

B. Magtfulde støtter

- Adm. Direktør
- Salgsdirektør

- Finansdirektør
- EPCdirektør

- Projektdirektør

C. Engagerede og kritiske interessenter

- Projektindkøber
- Operationel ressource, DASH

D. Observerende interessenter

- IT-chef
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(Figur, 3.4) 
 
Opsummeret har BWSC tre aktive nøgleaktører og definitive interessenter i etableringen af 

samarbejdet. Disse interessenter har høj grad af indflydelse og magt i etableringen såvel som stor 

interesse i samarbejdets succes. Interessenterne udvælges som projektledere og har operationelt 

ansvar for etableringen. De aktive nøgleaktører har magtfulde støtter/understøttende interessenter i 

form af BWSC’s topledelse, der med høj grad indflydelse og magt på etableringen støtter de aktive 

nøgleaktører, men med lav interesse i samarbejdet grundet det relativt operationelle niveau. De har 

højt potentiale for at samarbejde og en lav mulighed for at true projektet, hvilket gavner 

projektlederne.  

 

Der forekommer engagerede og kritiske/modproduktive interessenter, der med høj interesse, men lav 

indflydelse på samarbejdet, kan true samarbejdet med et lavt potentiale for at samarbejde med 

projektlederne ved samarbejdets etablering. Her skal projektlederne være opmærksomme på 

udfordringer ved etableringen, da disse interessenter har en høj mulighed for at true samarbejdets 

succes. De observerende/marginale interessenter har med lav interesse og indflydelse på samarbejdets 

A. Definitive interresenter

- GSC-manager
- Senior indkøber

- Projektleder, DASH

B. Understøttende interessenter

- Adm. Direktør
- Salgsdirektør

- Finansdirektør
- EPCdirektør

- Projektdirektør

C. Modproduktive interessenter

- Projektindkøber
- Operationel ressource, DASH

D. Marginale interessenter

- IT-chef
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etablering lav mulighed for at true projektet og fremstår i den forbindelse med lavt potentiale for at 

samarbejde.  

 

3.2.2 Kulturanalyse  

For at danne overblik over kulturforskelle mellem Danmark og Filippinerne på makroniveau, er en 

matrix jævnfør figur 3.5 udarbejdet, der har til formål at 1) illustrere de to landes kulturelle score (0-

100) og 2) fremvise opgavespecifikke citater fra Hofstedes internationale indeks til at belyse følgende 

seks dimensioner: Power Distance, Individualism versus Collectivism, Masculinity versus 

Femininity, Uncertainty Avoidance Index, Long Term Orientation versus Short Term Orientation og  

Indulgence versus Retraint (Hofstede-insights.com, 2021). Disse identificerede risici har til formål at 

danne grundlag for opgavens risikoregister jævnfør afsnit 3.2.4. 

 
3.2.2.1 Hofstedes seks kulturelle dimensioner 

 Danmark Filippinerne 

Power 

Distance 

Score: 18 

“…Power is decentralized, and 

managers count on the experience of 

their team members. Respect among 

the Danes is something, which you 

earn by proving your hands-on 

expertise. Workplaces have a very 

informal atmosphere with direct and 

involving communication and works 

on a first name basis…” 

Score: 94 

“…the Philippines is a hierarchical 

society. This means that people accept 

a hierarchical order in which 

everybody has a place, and which 

needs no further justification…” 

 

Individualism Score: 74 

“…there is a high preference for a 

loosely-knit social framework in 

which individuals are expected to take 

care of themselves and their 

immediate families only. It is 

relatively easy to start doing business 

with the Danes. Small talk is kept at a 

Score: 32 

“...this is manifest in a close long-term 

commitment to the member ‘group’, be 

that a family, extended family, or 

extended relationships. Loyalty in a 

collectivist culture is paramount, and 

over-rides most other societal rules and 

regulations.”  
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minimum and you do not need to 

create relationships first. Danes are 

also known for using a very direct 

form of communication.” 

 

Masculinity Score: 16 

“…it is important to keep the 

life/work balance and you make sure 

that all are included. An effective 

manager is supportive to his/her 

people, and decision making is 

achieved through involvement. 

Managers strive for consensus and 

people value equality, solidarity and 

quality in their working lives. 

Conflicts are resolved by compromise 

and negotiation and Danes are known 

for their long discussions until 

consensus has been reached…” 

Score: 64 

“…is thus a Masculine society. In 

Masculine countries people “live in 

order to work”, managers are expected 

to be decisive and assertive, the 

emphasis is on equity, competition and 

performance and conflicts are resolved 

by fighting them out.” 

 

Uncertainty 

Avoidance 

Score: 23 

“…Danes do not need a lot of 

structure and predictability in their 

work life. Plans can change 

overnight; new things pop up and the 

Danes are fine with it. It is a natural 

part of their work life…” 

Score: 44 

“…Schedules are flexible, hard work is 

undertaken when necessary but not for 

its own sake, precision and punctuality 

do not come naturally, innovation is 

not seen as threatening.” 

Long Term 

Orientation 

Score: 35 

“…have a strong concern with 

establishing the absolute Truth; they 

are normative in their thinking. They 

exhibit great respect for traditions, a 

relatively small propensity to save for 

Score: 27 

“… the Philippines are more normative 

than pragmatic. People in such 

societies have a strong concern with 

establishing the absolute Truth; they 

are normative in their thinking. They 

exhibit great respect for traditions, a 
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the future, and a focus on achieving 

quick results.” 

 

relatively small propensity to save for 

the future, and a focus on achieving 

quick results.” 

Indulgence Score: 70 

“…Denmark is an Indulgent country. 

People in societies classified by a 

high score in Indulgence generally 

exhibit a willingness to realise their 

impulses and desires with regard to 

enjoying life and having fun. They 

possess a positive attitude and have a 

tendency towards optimism.” 

Score: 42 

“…the culture of the Philippines is one 

of Restraint. Societies with a low score 

in this dimension have a tendency to 

cynicism and pessimism.” 

 

(Figur, 3.5) 
 

Med udgangspunkt i ovenstående figur analyseres hver dimension under afsnit 3.2.2.1.1 – 3.2.2.1.6 

med formål at belyse udfordringer ved etableringen af samarbejdet. Her rangeres udfordringerne for 

samarbejdet som værende enten; lav – mellem – høj indenfor hver af de seks dimensioner.  

 

3.2.2.1.1 Power Distance 

Indenfor dimensionen magtdistance har Danmark 18 point og Filippinerne 94 point svarende til en 

kulturkløft på 76 point hvad angår magtdistance i samarbejdet. Danskerne har et afslappet forhold til 

sine ledere, hvor det typisk er op til medarbejderne at acceptere og godkende deres leder og således 

opstår gensidig respekt på arbejdspladsen. Her er kulturen i Filippinerne modsat i den forstand, at 

man accepterer sin egen plads som medarbejder som værende under sin leder og respekterer dem i 

deres position uden behov for fremvisning af deres kapabilitet som leder. Endvidere har Filippinerne 

en formel arbejdsdialog når der kommunikeres hvor danskere ofte er direkte og uformelle (Hofstede-

insights.com, 2021) (Figur, 3.5). Denne dimension kan udfordre samarbejdet eftersom BWSC kan 

have et behov for at blive accepteret af DASH, men må forstå og anerkende, at dette ikke er 

nødvendigt. Projektlederne bør agere som ledere overfor DASH og opretholde klar formel 

kommunikation i forbindelse med det daglige samarbejde og etableringen deraf for at sikre succes i 

det daglige arbejde. Her kan den danske kultur især volde problemer igennem digital kommunikation, 

hvor e-mails ofte kan være direkte og således misfortolkes som uhøflighed og konsekvensen for 

samarbejdet af dette anses i den forbindelse at være høj (Grace, 2021).  
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3.2.2.1.2 Individualism 

Indenfor dimensionen individualisme har Danmark 74 point og Filippinerne 32 point svarende til en 

kulturkløft på 42 point hvad angår individualisme i samarbejdet. Her ønsker danskerne at tage vare 

på sig selv og sin familie, og agerer sjældent som et kollektiv. I den forbindelse holdes small talk på 

et minimum, og kommunikation i arbejdsdagen er ofte meget direkte og forretningsorienteret. 

Filippinerne derimod arbejder som et kollektiv og finder small talk altafgørende for et velfungerende 

samarbejde. Man taler ikke forretning før der har været tid til høflig small talk forinden (Hofstede-

insights.com, 2021) (Figur, 3.5). Denne dimension kan give udfordringer i samarbejdet og vise sig 

som risiko grundet danskernes manglende ønske om sociale relationer på arbejdspladen, da denne er 

yderst nødvendig for Filippinerne. Her er det vigtigt at relevante interessenter og især projektledere 

respekterer filippinernes behov for at agere som et kollektiv og være en del af holdet – i den 

forbindelse etablere et arbejdsmæssigt forhold med sine nye samarbejdspartnere. Er BWSC ikke rede 

på dette, kan samarbejdet aldrig realiseres, hvorfor konsekvensen for samarbejdet i den forbindelse 

anses at være høj (Grace, 2021).  

 

3.2.2.1.3 Masculinity 

Indenfor dimensionen maskulinitet har Danmark 16 point og Filippinerne har 64 point svarende til 

en kulturkløft på 48 point. Danskerne ønsker at holde en klar balance mellem fritid og arbejde, og 

forventer at den nærmeste leder understøtter dette. Såfremt konflikter på arbejdspladsen skulle opstå, 

er danskerne især kendt for at diskutere dette indtil et kompromis er fundet og begge parter er tilfredse 

– dette gælder også mellem medarbejdere og ledere. Filippinerne derimod lever for at arbejde og 

skulle konflikter opstå forventes ledere at agere som beslutningstager uden yderligere diskussion 

(Hofstede-insights.com, 2021) (Figur, 3.5). Dimensionen forekommer som en potentiel udfordring 

for samarbejdet grundet risiko for de danske interessenters manglende evne til at træde i kraft som 

projektledere overfor filippinerne og konsekvensen heraf. Da filippinerne er vant til at have en 

beslutsom leder, der kan tage beslutninger uden at konsultere sig med sine medarbejdere, kan det 

komme som et chok pludselig at blive inddraget i en diskussion og det kan derfor fremstå som, at 

projektlederen ikke besidder beslutningskompetence. Eftersom der er tale om et samarbejde og ikke 

et kunde-/leverandørforhold, er det dog den måde hvorpå etableringen og det videre samarbejde bør 

forekomme i konstant dialog for at optimere hvorfor konsekvensen for samarbejdet af denne 

dimension anses som værende medium (Grace, 2021). 
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3.2.2.1.4 Uncertainty Avoidance 

Inden for dimensionen usikkerhedsundgåelse har Danmark 23 point og Filippinerne har 44 point 

hvilket svarer til en kulturkløft på 21 point. Denne lave score afspejles i danskernes arbejdsliv, hvor 

det er normalt at planer konstant er i udvikling og kan ændre sig løbende. Man er ikke bekymret for 

at ting ændrer sig og i mange tilfælde regner man med det. Her har Filippinerne en højere score, men 

anser stadig tidsplaner mv. som værende fleksible og punktlighed samt præcision er ikke en selvfølge 

(Hofstede-insights.com, 2021) (Figur, 3.5). Den danske og filippinske kultur har en lignede adfærd 

indenfor sikkerhedsundgåelse, og fremstår derfor ikke som en direkte kulturel udfordring for 

samarbejdet, men kan fremstå som en udfordring i etableringen, såfremt BWSC ikke fastholder 

konkrete tidsplaner for eksempelvis udarbejdelse af procedurer mv. hvorfor konsekvensen af denne 

dimension anses som værende medium (Grace, 2021). 

 

3.2.2.1.5 Long Term Orientation 

Indenfor dimensionen langsigtet orientering har Danmark 35 point og Filippinerne har 27 point 

hvilket svarer til en kulturkløft på 8 point. Med forholdsvis lave point har både danskerne og 

filippinerne en langsigtet orientering, et ønske om at fastholde traditioner og er i den forstand mere 

normative end pragmatiske i deres tankegang. Dette afspejles i arbejdet, hvor der forekommer et 

generelt ønske om at opnå hurtige resultater og derefter bevæge sig videre (Hofstede-insights.com, 

2021) (Figur, 3.5). Denne dimension forekommer som en udfordring for samarbejdet, da etableringen 

har til formål at skabe et succesfuldt strategisk samarbejde, som BWSC kan drage nytte af i mange 

år. Her bør begge parter stræbe efter at investere tid og ressourcer til at få samarbejdet til at fungere 

korrekt og respektere den nødvendige indsats påkrævet af begge parter. I denne forbindelse anses 

konsekvensen for samarbejdet at være høj (Grace, 2021).  

 

3.2.2.1.6 Indulgence 

Indenfor dimensionen overbærenhed har Danmark 70 point og Filippinerne har 42 point hvilket 

svarer til en kulturkløft på 28 point. Danskerne har en klar tendens til at være optimistiske og følge 

deres impulser og ønsker for at have det godt. Filippinerne er mere tilbøjelige til at være tilbageholdne 

og i den forbindelse fremvise kynisme og pessimisme (Hofstede-insights.com, 2021) (Figur, 3.5). 

Dette har ingen direkte udfordring for samarbejdet grundet det professionelle aspekt herunder danner 

dimensionen ikke en risiko hvorfor konsekvensen for samarbejdet anses som værende lav (Grace, 

2021).  
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3.2.2.2 Sandsynligheds-og konsekvensmatrix 

Med udgangspunkt i de under afsnit 3.2.2.1.1 – 3.2.2.1.6 identificerede kulturkløfter indenfor 

Hofsedes seks kulturelle dimensioner og direkte udfordringer samt risici for samarbejdet er hver 

dimension indsat i nedenstående sandsynligheds- og konsekvensmatrix jævnfør figur 3.6 (Sørensen, 

K., 2017). Y-asken viser kulturkløften mellem de to lande og X-asken den analyserede konsekvens 

for samarbejdet rangeret som værende; Høj – Medium – Lav. 
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(Figur, 3.6) 
 

Med udgangspunkt i figur 3.6 er kategoriseringen farvekoordineret for at afspejle BWSC’s 

risikofaktor ved den individuelle dimensioner som beskrevet forneden:  

 

RØD (niveau 4 og 5) Modplan for at reducere både sandsynlighed og virkning af identificerede 

risici og udfordringer samt konsekvens for samarbejdet.  

 

GUL (niveau 3) Forebyggelse for at afbøde virkningen i samarbejdet.  

 

GRØN (niveau 1 og 2)  Ingen respons krævet.  
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3.2.3 Omverdens-analyse 

3.2.3.1 PEST 

For at identificere potentielle eksogene risici i samarbejdets omverden udarbejdes en PEST-analyse 

jævnfør figur 3.7 der illustrerer de analyserede forhold under afsnit 3.2.2.3.1 – 3.2.2.3.4 i Filippinerne, 

hvor følgende forhold analyseres; politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske. Disse 

identificerede risici har til formål at danne grundlag til opgavens risikoregister jævnfør afsnit 3.2.4.  

 

 
(Figur, 3.7) 

3.2.3.1.1 Politiske forhold 

Den politiske situation i Filippinerne anses som værende stabil, hvor den nuværende præsident 

Rodrigo Duterte forventes at blive sidende resten af hans valgtid indtil 2022. COVID-19 pandemien 

hærger forsat i Filippinerne og de daglige nye tilfælde er i skrivende stund (marts, 2021) omkring 

10.000, hvilket har forårsaget karantæneordning i store dele af landet. Regeringen under Rodrigo 

forventes at skifte sit fokus tilbage til situationen før COVID-19 for at forbedre forretningsmiljøet 

via. skattelettelser og opgradering af infrastruktur, men virkningerne af disse langsigtede initiativer 

vil være begrænsede i 2021 midt i COVID-19-pandemien (EIU, 2021). 

 

•Ekstreme vejrforhold sænker 
infrastrukturel udvikling

•Negletering af COVID-19
•Etableret indenfor 
internationale serviceydelser 

•Høj Magtdistance
•Høj Maskulinitet
•Massevaccination 
først tilgængelig i 2023

•Mellemindkomst økonomi
•Indenlandsk forbrug er den 
største andel af BNP

•Etableret eksportør af 
serviceydelser

•Økonomi opsving i 2021 -
først tilbage på samme 
niveau i 2022 

•Stabilt præsidentstyre
•COVID-19 pandemi med 
2.000 daglige tilfælde

•Optimering af 
forretningsmiljø

•Opgradering af infrastruktur
•langsigtet virkning
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forhold

Økonomiske 
forhold

Teknologiske 
forhold
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forhold
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3.2.3.1.2 Økonomiske forhold 

Filippinerne er en voksende økonomi med mellemindkomst. Indenlandsk forbrug er den største andel 

af landets BNP17, men landet er også en etableret eksportør af elektroniske komponenter og 

serviceydelser. Selvom økonomien uundgåeligt vil få et opsving i 2021 fra sin værste recession 

nogensinde under COVID-19 pandemien, vil den fortsat usikre situation og de deraf følgende 

begrænsninger for virksomheden i den forbindelse begrænse tempoet i opsvinget. Det reelle BNP 

vender formegentlig ikke tilbage til niveauet som det var i 2019 før 2022 (EIU, 2021).  

 

3.2.3.1.3 Sociokulturelle forhold 

De sociokulturelle forhold i Filippinerne er tidligere analyseret under Hofstedes seks kulturelle 

dimensioner jævnfør afsnit 3.2.2.1.1 – 3.2.2.1.6, hvor det sås, at landet har en høj magtdistance og 

maskulinitet i samfundet. Filippinerne har som mål, at deres befolkning skal være vaccineret for 

COVID-19 tidligt midten af 2023, hvilket gør landet til en af de dårligst præsterende i Sydøstasien, 

hvor andre lande ellers forventes at vaccinere et flertal af deres befolkning i 2022 (EIU, 2021).  

 

3.2.3.1.4 Teknologiske forhold 

Filippinerne har et hårdt vejmiljø, hvilket sætter landets infrastrukturelle udvikling tilbage, og 

regeringens manglende evne til at bringe COVID-19 under kontrol resulterer i en langvarig recession 

i 2021. Filippinerne er en etableret udbyder af serviceydelser, der typisk forekommer som digital 

eksekvering af opgaver på et internationalt plan (EIU, 2021). 

 
3.2.4 Risikoregister 

I forlængelse af kulturanalysen udarbejdet i afsnit 3.2.2, herunder de identificerede fire risikoprægede 

sociokulturelle Hofstede dimensioner i kategori RØD/GUL, under afsnit 3.2.2.2 samt eksogene risici 

identificeret under PEST-analysen, er disse kategoriseret i et risikoregister udarbejdet jævnfør figur 

3.8 (Sørensen, K., 2017).  

 

Dette risikoregister tager udgangspunkt i etableringen af samarbejdet med DASH lokaliseret i 

Filippinerne fra de under afsnit 3.2.1 identificerede interessenter herunder de aktive nøgleaktørers 

synspunkt: 

 

 
17 Begrebsindeks – figur 1.3 
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Risiko 

beskrivelse 

Risikoårsag Sand-

synlighed  

Konsekvens Forudsætning Modforan-

staltning 

1 

 

 

Magtdistance 

(Hofstede) 

Kulturkløft på 

76 point og høj 

konsekvens for 

samarbejdet 

60-80%. Projektleder (i 

BWSC) 

respekteres ikke 

og interessenters 

kommunikation 

bliver fejlagtigt 

modtaget  

BWSC ikke 

forbereder sig 

tilstrækkeligt på 

kulturelle forskelle 

Forebyg for at 

reducere både 

sandsynlighed 

og virkning 

2 

 

 

Individualisme 

(Hofstede) 

Kulturkløft på 

42 point og høj 

konsekvens for 

samarbejdet 

40-60% Samarbejdets 

interessenter får 

ikke opbygget et 

kollektiv og 

samarbejdet 

fejler 

Interessenter er 

ikke in vesteret i 

langvarigt 

samarbejde eller 

forberedt på 

kulturelle forskelle 

Forebyggelse 

for at afbøde 

virkning og 

etabler 

modplan 

 

3 

 

Maskulinitet 

(Hofstede) 

Kulturkløft på 

48 og medium 

konsekvens for 

samarbejdet 

50% DASH deltager 

ikke i diskussion 

eller debatter 

DASH agerer som 

leverandør og ikke 

samarbejdspartner 

Forebyggelse 

for at afbøde 

virkning 

 

4 

 

Langsigtet-

orientering 

(Hofstede) 

Kulturkløft på 8 

og høj 

konsekvens for 

samarbejdet 

20-40% Interessenter 

investerer ikke 

nødvendig tid i 

samarbejdets 

etablering 

Begge parter 

ønsker ”quick win” 

og investerer ikke 

langsigtet 

Etablering af en 

modplan  

5 COVID-19 

pandemi i 

Filippinerne 

(PEST) 

 

COVID-19 

pandemi raser 

fortsat i 

Filippinerne 

60-80% Samarbejdet kan 

potentielt ikke 

etableres før 

pandemien er 

under kontrakt i 

Filippinerne 

Alt indrejse bliver 

forbudt og hård 

økonomi svækker 

udvikling 

Forebyggelse 

for at afbøde 

virkning  

(Figur, 3.8) 
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3.2.4 Delkonklusion for arbejdsspørgsmål 2 

Opgavens andet arbejdsspørgsmål har indledningsvist analyseret samarbejdets interne og eksterne 

interessenter under afsnit 3.2.1. Disse er identificeret gennem udarbejdelse af en 

identifikationsmatrice, hvor interessenternes karakteristika er beskrevet og i den forbindelse er 

påvirkningen af de individuelle aktørers interesse rangeret, samt deres interesse og indflydelse på 

projektet og afslutningsvis evne og motivation til at forandre projektet. På baggrund af denne analyse 

er interessenterne anbragt i en magt- og interessematrix samt interessentmatrix for at identificere de 

aktive nøgleaktører i samarbejdet der skal agere som projektledere – disse er analyseret som værende; 

en GSC-manager og en Senior Indkøber fra BWSC samt en Projektleder fra DASH. 

 

På baggrund af de identificerede og analyserede interessenter er en kulturanalyse udarbejdet under 

afsnit 3.2.2 med formålet at kategorisere kulturelle risici i et risikoregister. Kulturanalysen bygger på 

Hofstedes seks kulturelle dimensioner for at belyse kulturelle udfordringer mellem Danmark og 

Filippinerne på baggrund af kulturkløften mellem de to lande samt udfordringerne for samarbejdet 

herunder. De identificerede potentielle risici er placeret i en sandsynligheds- og konsekvensmatrix, 

hvor følgende fire dimensioner kræver en respons fra BWSC inden samarbejdets etablering; 

magtdistance, individualisme, langsigtet orientering og usikkerhedsundgåelse. 

 

Dernæst er de eksogene risici analyseret i en omverdens-analyse i form af en PEST-analyse under 

afsnit 3.2.3, hvor de politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske forhold i omverdenen er 

analyseret med udgangspunkt i Filippinerne, samt omverdenens potentielle påvirkning på 

samarbejdet. Den største eksogene risiko for samarbejdet, er Filippinernes negligering af COVID-19 

pandemien og konsekvensen deraf. Denne risiko kan skabe udfordringer i samarbejdets etablering 

grundet samfundsmæssige nedlukninger, udskydelse af innovative tiltag samt rejse til og fra landet. 

Filippinerne er dog avanceret indenfor serviceydelser, hvor DASH leverer en serviceydelse og 

antageligvis har tiltag, der sikrer et sådant arbejdes mulighed for succes.   

 

De identificerede risici er opsummeret i et risikoregister under afsnit 3.2.4 hvor de fem identificerede 

risici er analyseret som værende sociokulturelle udfordringer ved magtdistance, individualisme, 

maskulinitet, langsigtet orientering og eksogene risici ved COVID-19 pandemien i Filippinerne. Her 

er sandsynligheden for forekomst procentmæssige evalueret, samt konsekvens, forudsætning og 

modforanstaltning fra BWSC analyseret for at forebygge de analyserede risicis fremkomst.  
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Kapitel 4: Arbejdsspørgsmål 3 

4.1 Kan BWSC opnå en økonomisk besparelse ved etableringen af 

samarbejdet? 

4.1.1 Ressourcemæssige konkurrencefordele  

For at besvare opgavens tredje arbejdsspørgsmål vil der indledningsvist analyseres på de 

bagvedlæggende ressourcer for BWSC’s FSA’er, der skaber evnen til at udvikle og sælge 

nøglefærdige kraftværker til internationale kunder og i den forbindelse tilsvarende 

konkurrencemæssige egenskaber. Disse analyseres gennem det ressourcemæssige perspektiv 

herunder de fire VRIN-kriterier; valuable, rare, imperfectly imitable og non-substitutable under afsnit 

4.1.1.1 – 4.1.1.4 med formål at identificere de ressourcer, BWSC bør bibeholde på hovedsædet i 

Allerød, samt hvilke der med fordel kan outsources til DASH. 

 

4.1.1.1 Valuable 

En virksomheds ressourcer kan kun bidrage med konkurrencemæssige fordele eller vedvarende 

konkurrencemæssige fordele, hvis ressourcen er værdifuld. En ressource er i den forbindelse kun 

værdifuld, hvis denne bidrager til firmaets effektivitet og dertilhørende strategier. Ressourcerne har 

endvidere til formål at eliminere risiko og udnytte muligheder for at gavne virksomheden og det 

dertilhørende forretningsmæssige miljø (Barney, J, 1991). Indenfor BWSC’s forretningsområde, som 

bekendt er nøglefærdige kraftværker, herunder projektorganisationens GSC, er de mest værdifulde 

ressourcer bestående af en indkøbs-, shipping- og lagerfunktion. BWSC’s nøglefærdige kraftværker 

afhænger af ovenstående tre afdelingers evne til at samarbejde, eksekvere og i den forbindelse forsyne 

BWSC’s projektgruppe med rettidige og budgetvenlige leveringer af komponenter til konstruktion 

på byggepladsen. Disse ressourcer har før været nedprioriteret og har som tidligere redegjort, under 

afsnit 1.1.3, forårsaget alvorlige økonomiske konsekvenser for virksomheden (Kristoffersen, 2021). 

 

4.1.1.2 Rare 

Per definition er værdifulde ressourcer ikke ejet af en stor del af virksomheder indenfor samme 

marked, da de i så fald ikke ville agere som kilder til konkurrencemæssige fordele eller bibeholdes af 

samme. Tværtimod opnår en virksomhed konkurrencemæssige fordele ved implementering af 

strategier, der ikke benyttes af andre virksomheder på markedet – hvorfor ressourcerne bør være 

sjældne for at kunne fungere som en værdiskabende strategi (Barney, J, 1991).  BWSC’s ressourcer 
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forekommer i denne forbindelse som kompetente medarbejdere med de rette kompetencer indenfor 

design, styring og konstruktion af kraftværker af denne kaliber. Markedet indenfor nøglefærdige 

kraftværker betegnes som et monopolistisk marked, hvor kompetencer antages som værende svære 

at opdrive, og det antages endvidere, at en virksomhed kræver stor erfaring for at være succesfuld og 

konkurrencedygtig på markedet indenfor udvikling og konstruktion af nøglefærdige kraftværker.   

 

4.1.1.3 Imperfectly imitable 

Værdifulde og sjældne ressourcer er, som netop nævnt under afsnit 4.1.1.1 – 4.1.1.2, kilder til 

konkurrencemæssige fordele på markedet, men de kan kun være en kilde til vedvarende 

konkurrencemæssige fordele såfremt andre virksomheder på markedet ikke kan opdrive dem (Barney, 

J, 1991). BWSC har indenfor forretningsområdet nøglefærdige kraftværker en GSC-funktion ligesom 

mange af sine konkurrenter på markedet, men i modsætning til sine konkurrenter, har BWSC en 

konkurrencemæssig fordel i form af mange års erfaring indenfor salg af kundetilpassede løsninger 

herunder kompetente medarbejdere, der bestræber sig på at kunne levere kundens ønsker i specielt 

designede kraftværksløsninger (Bwsc.com, 2021). BWSC må dog erkende at nutidens marked er 

presset, hvor efterspørgslen på standardiserede løsninger er stigende og afspejles i konkurrenters 

positive udvikling hvor disse har opnået dertil svarende FSA’er på det internationale marked som 

tidligere nævnt under afsnit 3.1.1 (Wärsilä.com, 2021).  

 

4.1.1.4 Non-substitutable  

Det endelige krav for en ressources evne til at skabe konkurrencemæssige fordele på markedet og 

bibeholde disse for en virksomhed er, at der ikke må være andre substituerende værdifulde ressourcer 

tilgængelige på markedet, som andre virksomheder kan benytte sig af for at konkurrere (Barney, J, 

1991). Som tidligere nævnt er BWSC’s erfaring og kompetente medarbejdere virksomhedens 

stærkeste ressourcer – herunder evnen til at udvikle kundetilpassede nøglefærdige kraftværker til 

kunden (Kristoffersen, 2021). Kraftværkerne er unikke, hvorfor disse ikke må og kan kopieres. De 

ansvarlige medarbejdere med rette kompetencer forekommer i den forbindelse sjældne og svære at 

erstatte for andre virksomheder på markedet.   

 

4.1.2 Kompetencemæssige konkurrencefordele  

På baggrund af de analyserede ressourcer ved brug af det ressourcebaserede perspektiv, under afsnit 

4.1.1.1 – 4.1.1.4 som værende BWSC’s erfaring og viden herunder de allokerede medarbejdere, 
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benyttes det kompetencemæssige perspektiv for at afklare ressourcernes kernekompetencer med 

henblik på at analysere hvilke kompetencer BWSC bør bibeholde på hovedkontoret – samt hvilke 

kompetencer der med fordel kan outsources til DASH.  

 

4.1.2.1 Sustainable advantages 

En kernekompetence defineres ved, at den skal kunne skabe bæredygtige fordele for virksomheden. 

Den bør skabe fleksible, langvarige platforme samt elementer, der er vigtige for kunden i det lange 

løb (Quinn, J. B. & Hilmer, F. G., 1994). De bæredygtige fordele relaterer sig i den forbindelse til 

BWSC’s kerneværdier, herunder virksomhedens vision og mission, hvor målet er at skabe bæredygtig 

værdi for kunden gennem drift- og vedligeholdelse af de færdigbyggende kraftværker, som er én af 

de fire forretningsområder BWSC opererer under. Her leverer BWSC langvarige driftskontrakter for 

kunderne, der kan strække sig over 5, 10 eller 15 år (Bwsc.com, 2021). Disse kontrakter kan kun 

blive en realitet hvis designet, som er udført af projektorganisationen, under udvikling af det 

nøglefærdige kraftværk, er forsvarligt og der ikke opstår fejl eller mangler under vedligeholdelsen af 

kraftværket. Kompetencerne for at bygge et forsvarligt kraftværk findes på hovedkontoret og kræver 

ikke involvering af DASH. 

 

4.1.2.2 The nature of competences 

Grundtanken bag kernekompetencer er, at kompetencen er sjælden, har et specielt kompetenceniveau, 

der relaterer til de specifikke arbejdsopgaver og er inkorporeret i virksomhedens organisation, 

herunder styresystemer og anvendelsesprocedurer (Quinn, J. B. & Hilmer, F. G., 1994). I forlængelse 

af denne, har BWSC, jævnfør opgavens problemidentificering under afsnit 1.4, udfordringer med 

fejlallokering af kernekompetencer. Medarbejdere er ansat med kvalifikationer og kompetencer til at 

designe, drive og eksekvere tunge arbejdsopgaver, der understøtter BWSC’s kernekompetencer 

herunder konkurrencedygtighed på markedet, men grundet ressourcemangel anvendes disse 

kompetencer til eksekvering af operationelle opgaver, hvor medarbejderne ikke har de nødvendige 

færdigheder (Kristoffersen, 2021). For at afhjælpe denne udfordring, kan samarbejdet med DASH 

skabe en fordel for BWSC. 

 

4.1.2.3 The ability to appropriate value creation 

Evnen til fortsat at appropriere værdiskabelse opstår gennem vedligeholdelse og udvikling af 

kompetencer, der kan benyttes strategisk i virksomhedens værdikæde og således skabe 
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konkurrencefordele (Quinn, J. B. & Hilmer, F. G., 1994). Denne evne har været nedprioriteret og 

BWSC har ikke været i stand til at udvikle under afvikling, hvorfor projekters tidplan ikke er 

overholdt, timeforbruget overskrevet og man har ikke været i stand til at levere et tilfredsstillende 

slutresultat. Det har ultimativt resulteret i forringelse af BWSC’s konkurrenceevne, hvor sælgerne 

med udgangspunkt i forhenværende nøglefærdige kraftværker, har måtte skrue op for pris og 

leveringstid for at forebygge et eventuelt tab og således forøge virksomhedens dækningsbidrag 

(Kristoffersen, 2021). Samarbejdet med DASH har til formål at reducere BWSC’s omkostninger 

gennem outsourcing af operationelle arbejdsopgaver, og således være i stand til at sænke 

udbudsprisen og i den forbindelse øge sin konkurrenceevne på markedet for salg af nøglefærdige 

kraftværker. 

 
4.1.3 FDI i Filippinerne  

Med udgangspunkt i et internationalt strategisk samarbejde med DASH, bør BWSC gøre sig 

overvejelser om hvorvidt det bedre kan betale sig at lave FDI i Filippinerne for at øge sin egen 

internationalisering og dertil konkurrencefordele. Denne mulighed analyseres ved brug af de tre 

kriterier for FDI; ownership advantages, locational advantages og internalization advantages 

(Dunning, J. H., 2000).  

 

4.1.3.1 Ownership advantages (O) 

Det første niveau på OLI-modellen, er ejerskabsfordelene (O) ved at lave udenlandsk investering. 

Her hævdes, at jo større investering en virksomhed foretager i udlandet, jo støre konkurrencemæssige 

fordele opnår virksomheden i forhold til andre virksomheder på det internationale marked, og desto 

mere er virksomheden i stand til at engagere sig i eller øge sin udenlandske produktion (Dunning, J. 

H., 2000). Som analyseret under 4.1.1 og 4.1.2 er BWSC’s kernekompetencer placeret i 

hovedkontoret i Danmark sammen med virksomhedens ressourcer. Outsourcer BWSC sine 

kernekompetencer, opnår BWSC ikke yderligere konkurrencefordele, da virksomheden laver 

kundetilpassede løsninger og ikke standardiserede løsninger som tidligere nævnt under afsnit 1.1.2. 

Ved at få varetaget operationelle projektudførelsesopgaver kan der derimod skabes luft hos de 

ressourcer, som er ansat til at anvende sine kernekompetencer for at skærpe virksomhedens 

konkurrenceevne, hvorfor en investering i outsourcing af operationelle opgaver i udlandet  kan skabe  

ejerskabsfordele for BWSC (Kristoffersen, 2021). 
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4.1.3.2 Locational advantages (L) 

Det andet niveau på OLI-modellen, er de lokalitetsbestemte fordele (L) ved at foretage udenlandsk 

investering. Virksomheden kan med fordel udnytte ejerskabsfordele i kombination med de 

lokalitetsbestemte fordele (Dunning, J. H., 2000).  Her tages udgangspunkt i besparelsen, ved at 

outsource de operationelle opgaver til DASH. Timeprisen for en DASH-medarbejder svarer til DKK 

200, hvor en dansk ressource anvendt på hovedkontoret konteres ved DKK 600 altså en tredjedel af 

prisen (Emus, 2021). Ved udnyttelse af virksomhedens ejerskabsfordele, analyseret under afsnit 

4.1.3.1, i kombination med omkostningsfordelene ved at outsource operationelle projektudførelses-

opgaver til Filippinerne, kan BWSC reducere sine projektudførelsesomkostninger og således opnå 

konkurrencefordele på markedet. 

 

4.1.3.3 Internalization advantages (I) 

Det tredje niveau på OLI-modellen, er internationaliseringsfordele (I) der afvejer hvorvidt det er 

fordelagtigt for virksomheden selv at varetage de udenlandske aktiviteter kontra outsourcing af disse 

til udlandet (Dunning, J. H., 2000). Her beholder BWSC kernekompetencerne på hovedkontoret, der 

agerer som ”kontroltårnet”, og hvor projekt-organisationen, sammen med BWSC’s linjeorganisation, 

styrer projektet. Et FDI binder BWSC økonomisk til at etablere sig i udlandet, og da markedet for 

nøglefærdige kraftværker kan være usikkert og BWSC har haft hårde regnskabsmæssige år, grundet 

for stor binding til medarbejdere giver det bedst mening at outsource disse operationelle opgaver, og 

kunne skrue op og ned for forbruget på projekterne. Skulle det ske, at projektindgangen og dermed 

også omsætningen, er faldende kan BWSC skrue ned for forbruget af timer hos DASH, eller omvendt 

skulle projektindgangen stige. Dette skaber dog ingen binding for BWSC, hvorfor det bedst kan betale 

sig ikke selv at varetage disse udenlandske aktiviteter (Emus, 2021).  
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I forlængelse af afsnit 4.1.3.1 – 4.1.3.3 ses nedenfor figur 4.1, hvor det er illustreret, at grundet 

manglende internationaliseringsfordele (I), bør BWSC samarbejde med en ekstern partner i stedet for 

at foretage FDI i Filippinerne (Dunning, J. H., 2000). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur, 4.1) 

4.1.4 Tab af konkurrencemæssige fordele  

Som netop analyseret i de forhenværende afsnit bør BWSC outsource sine operationelle opgaver, for 

at styrke sine ressourcer og dertilhørende kompetencer. Internationaliseringen med DASH kan 

jævnfør den ressourcebaserede teori have visse vanskeligheder, hvilket ses afspejlet i tre hovedsæt; 

loss of advantage provided by ressources transferred abroad, creation of disadvantage by ressources 

transferred abroad og lack of complementary resources required to operate abroad (Cuervo-

Cazurra, A., Maloney, M. M., & Manrakhan, S., 2007). Disse tre hovedsæt analyseres herunder i 

afsnit 4.1.4.1 – 4.1.4.3:  

 
4.1.4.1 Loss of advantage 

Det første hovedsæt er et firma-specifikt tab af fordele, når en ressource, der er fordelagtig i 

eksisterende operationer, forsøges overført til et andet land, men baggrunden for ressourcen overføres 

ikke – også beskrevet som manglende evne til at overføre en fordel (Cuervo-Cazurra, A., Maloney, 

M. M., & Manrakhan, S., 2007). I denne forbindelse tales der om overførsel af udarbejderede 

O Ingen 
international 

aktivitet 

L 

Nej 

Ja 

Nej Producer 
hjemme og 
eksporter Ja 

I Nej Samarbejd med en 
ekstern partner 

Ja 
FDI 



 

  Side 63 af 99 
 

procedurer, også kaldet SOP’er, hvilket omfatter eksekveringsprocesser, retningslinjer, skabeloner, 

mv., som udarbejdes af BWSC’s linjeorganisation, som analyseret og beskrevet under afsnit 3.1.3.1 

(Kristoffersen, 2021). Udvikles og overføres disse procedurer ikke til DASH ved samarbejdets 

etablering, bliver fordelen ikke overført. I dette tilfælde har samarbejdets interessenter til opgave at 

udvikle og overføre disse for at sikre en succesfuld etablering af samarbejdet. 

 
4.1.4.2 Creation of disadvantage 

I visse tilfælde kan nogle af virksomhedens overførte ressourcer, skabe en ulempe i forhold til andre 

virksomheder, hvilket kan resultere i forringelse eller ødelæggelse af værdien, som er skabt af andre 

ressourcer – også beskrevet som ulempen ved overførsel (Cuervo-Cazurra, A., Maloney, M. M., & 

Manrakhan, S., 2007). BWSC skal inden etableringen af samarbejdet forebygge eventuelle risiko ved 

etableringen, hvor disse, under afsnit 3.2.4, er kategoriseret som værende primært kulturelle 

udfordringer ved opstart. Dette skyldes, at BWSC etablerer et samarbejde med en filippinsk 

virksomhed og bør dermed forebygge eventuelle udfordringer ved samarbejde med denne kultur set 

fra BWSC’s perspektiv, herunder de lokale normer i Filippinerne for at imødekomme det nye 

samarbejde – og i den forbindelse undgå at skabe en ulempe for sig selv. 

 
 
4.1.4.3 Lack of complementary resources 

Blandt de firma-specifikke vanskeligheder, der opstår som følge af manglen på komplementære 

ressourcer, adskilles der tre typer baseret på naturen bag de komplementære ressourcer, som 

virksomheden kan mangle; the liability of expansion, the liability of newness og the liability of 

foreignness (Cuervo-Cazurra, A., Maloney, M. M., & Manrakhan, S., 2007): 

 

4.1.4.3.1 Liability of expansion 

Internationalisering af samarbejdet kan udledes af en stigning i omfanget af BWSC’s aktiviteter, 

herunder øget kommunikation og koordination eftersom Filippinerne ligger langt fra Danmark. Det 

er i denne forbindelse vigtigt, at BWSC har den rette ressourcekapacitet til at varetage samarbejdet, 

hvor som nævnt de udvalgte projektledere, analyseret under afsnit 3.2.1, bærer ansvaret for at dette 

vedligeholdes. 
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4.1.4.3.2 Liability of newness 

Som indledningsvis beskrevet, er BWSC ejet af MES og er et søskendeselskab til DASH, hvorfor 

begge virksomheden har en fællesnævner, der antageligt gavner samarbejdets etablering og binder 

parterne til et længere strategisk samarbejde på opfordring af virksomhedernes ejer for at optimere 

BWSC’s konkurrenceevne.   

 

4.1.4.3.3 Liability of foreignness 

Som beskrevet under afsnit 3.2.2 og 3.2.3 bør BWSC være opmærksom på de kulturelle forskelle 

mellem landene samt omverdenen omkring Filippinerne, og de dertilhørende udfordringer. BWSC 

bør ikke forsøge at ændre disse, eller lade deres egen kultur påvirke samarbejdet, eftersom en 

virksomheds institutionelle miljø i hjemlandet får virksomheden til at udvikle visse ressourcer til at 

fungere effektivt i dette miljø og interagere med andre sociale aktører.  

 

4.1.5 Det strategiske samarbejde 

Hvis en virksomhed skal kontrollere sin værdikæde i forbindelse med etableringen af et strategisk 

samarbejde, må denne beslutte hvilken strategi, der ønskes benyttet for at styre sine aktiviteter. Som 

illustreret i figur 4.2 besluttes dette på baggrund af analyse om hvorvidt virksomheden benytter en 

(a) koncentreret geografisk lokalitets strategi eller (b) spredt geografisk lokalitets strategi, sammen 

med en (c) vertikal integration kontrol strategi eller (d) specialisering kontrol strategi (Mudambi, R., 

2008). 

 

 Geographical location Strategy 

Concentrated (a) Dispersed (b) 

Control Strategy Vertical integration (c) 1. Onshore in-house 3. Captive Offshore 

Specilization (d) 2. Onshore outsourced 4. Offshore outsource 

(Figur, 4.2) 

4.1.5.1 Geografisk koncentration af aktiviteter (a) 

Koncentration af en virksomheds værdikædeaktiviteter forstærker virksomhedens fordele baseret på 

resultatet af synergien mellem eksempelvis produktion, markedsføring og R&D18. Her er der især 

 
18 Begrebsindeks – figur 1.3 
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fokus på den vidensdeling, som de respektive interessenter med fordel kan dele med hinanden, 

såfremt de er koncentreret (Mudambi, R., 2008).  

 

4.1.5.2 Geografisk spredning af aktiviteter (b) 

Spredning af en virksomheds værdikædeaktiviteter skaber lokalitetsfordele forbundet med billigere 

arbejdskraft, lokale ressourcer, forsyning, sikkerhed mv., hvilket ikke forventes tilgængeligt på 

hjemmemarkedet. Det væsentlige bliver, at placere virksomhedens aktiviteter hvor faktorfordelene er 

størst (Mudambi, R., 2008). 

 

4.1.5.3 Vertikal integration af aktiviteter (c) 

Vertikal integrering af en virksomheds værdikædeaktiviteter kan skabe friktion i aktiviteterne, 

grundet behovet for at skabe og koordinere de nødvendige SOP’er for eksempelvis vidensdeling i 

aktiviteterne. Dette kan være en udfordring for virksomheden, eftersom positive incitamenter til at 

dele viden mellem uafhængige virksomheder kan fremkomme (Mudambi, R., 2008).   

 

4.1.5.4 Specialisering af aktiviteter (d) 

Specialisering af en virksomheds værdikædeaktiviteter tillader virksomheden at kunne fokusere på 

sine kernekompetencer. Her får de valgte underleverandører muligheden for at opnå stordriftsfordele 

ved at forsyne andre uafhængige virksomheder (Mudambi, R., 2008).  

 
 
Med udgangspunkt i de netop beskrevne strategier, bør BWSC benytte geografisk spredning af sine 

værdikædeaktiviteter (b), for at kunne opnå L fordele, ved at outsource operationelle opgaver til en 

emergning økonomi, her DASH. Dette vil lette virksomhedens udfordring ved udførsel af 

standardiserede opgaver under virksomhedens kerneressourcer, som analyseret under afsnit 4.1.1. I 

forlængelse af denne strategi bør virksomheden have en specialiseret kontrol strategi (d), for at 

udnytte sine kernekompetencer i de nøglefærdige kraftværker og dermed ultimativt opnå en forøget 

konkurrencefordel, som analyseret under afsnit 4.1.2. Ultimativt bekræfter det, jævnfør figur 4.2, at 

BWSC bør benytte offshore-outsourcing (4) af sine operationelle opgaver igennem etableringen af et 

strategisk internatonalt samarbejde med en emerging økonomi – i denne forbindelse DASH.   
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4.1.6 Usynlige omkostninger ved etableringen af samarbejdet 

I forlængelse af etableringen af outsourcingssamarbejdet kan der opstå såkaldte usynlige 

omkostninger. Der forekommer visse karakteristika, der kan være sårbare overfor faktorer relateret 

til afstand. Disse faktorer er ofte forbundet med interaktionen mellem de to samarbejdende parter og 

defineres som interaktionsintensiteten. Denne er ofte præget af den fysiske afstand og defineres som 

interaktionsdistancen mellem parterne. De potentielle ulemper og konsekvenser ved 

interaktionsdistancen kan være vanskelig koordination, usikkerhed omkring rollefordeling, 

manglende forståelse for vigtigheden af information og bekymring angående modpartens faglige 

kompetencer. I denne forbindelse bestemmer tre hovedelementer interaktionsintensiteten af en 

service proces; standardization, need for judgement og interdependence  (Stringfellow, A., 

Teagarden, M. B. & Nie, W., 2008): 

 

4.1.6.1 Standardization 

Hvorvidt processen er standardiseret eller ej har længe været brugt til at definere polerne i et 

samarbejde for services. En standardiseret proces indebærer, at hvert trin er anbragt i en bestemt 

rækkefølge for at optimere mest muligt, er forudsigelige og simple. På den anden side tilføjer en ikke-

standardiseret proces, såsom at håndtere et uventet problem, variation og afvigelser fra processen for 

at løse problemet og forekommer komplekse og uforudsigelige (Stringfellow, A., Teagarden, M. B. 

& Nie, W., 2008). BWSC bør i denne forbindelse, igennem virksomhedens linjeorganisation, benytte 

sig af SOP’er udarbejdet af samarbejdets interessenter, herunder de projektledere analyseret under 

afsnit 3.2.1. For at optimere processen, påtænkes visuelt illustrerede retningslinjer udarbejdet, hvor 

retningslinjer illustreret som svømmediagrammer kan benyttes for at definere arbejdsopgaven som 

eksemplificeret i bilag 7. Dette sikrer, at arbejdsopgaven er standardiseret og dermed ikke misforstås 

af modparten og forsøger således at forebygge eventuelle udfordringer.  

 

4.1.6.2 Need for judgement 

En anden vigtig procesvariabel er er behovet for vurdering. Nogle tjenester, herunder især videns 

arbejde, involverer ofte en vurdering, der er forankret i specialiseret viden, professionel ekspertise 

eller mange års erfaring indenfor området. Denne viden kan klassificeres som værende eksplicit eller 

implicit, hvor forskellen er, at eksplicit viden kan kodificeres og forklares, mens implicit viden ofte 

er stiltiende (Stringfellow, A., Teagarden, M. B. & Nie, W., 2008). Denne problemstilling er 

analyseret under afsnit 4.1.1 – 4.1.2, hvoraf det fremgår, at BWSC’s kernekompetencer, netop af 
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denne årsag, ikke med fordel kan outsources til DASH. Her outsources i stedet operationelle opgaver, 

der ikke kræver implicit viden for at kunne udføres, men kan gøres på baggrund af SOP’er udarbejdet 

af BWSC’s linjeorganisation.  

 

4.1.6.3 Interdependence 

I visse serviceprocesser er der indbyrdes forhold og afhængighed mellem trin og sekvenser, der 

fremstår som et vigtigt aspekt af samarbejdets etablering. Dette skyldes, at strukturen af samarbejdet 

bestemmes på baggrund af hvor vigtige disse forhold er, for at kunne have et succesfuldt samarbejde 

(Stringfellow, A., Teagarden, M. B. & Nie, W., 2008). Det er i denne forbindelse vigtigt, at 

samarbejdets projektledere har regelmæssig kontakt til DASH, for at imødekomme behovet for 

indbyrdes afhængighed, herunder sekvenser hvor begge parter kan drøfte eventuelle udfordringer i 

dagligdagen, spørgsmål og andre emner, der kunne findes relevante. For at imødekomme dette behov 

ville en løsning kunne være ugentlige møder med en på forhånd udarbejdet fast agenda og 

emneoversigt udearbejdets af samarbejdets projektledere.  

 

I forlængelse af foregående afsnit 4.1.6.1 – 4.1.6.2 kan interaktionsdistancen mellem BWSC og 

DASH spille en væsentlig rolle i forbindelse med etableringen af samarbejdet, hvor denne opdeles i 

to hovedsæt; fysisk distance og sproglig distance. Den fysiske distance er ikke nødvendigvis en 

udfordring, eftersom al kommunikation foregår digitalt, men tidsforskellen derimod kan være en 

udfordring, eftersom Filippinerne er syv timer foran Danmark (Dash.com.ph, 2021), hvilket dagligt 

kun giver en times vindue hvor interessenterne i samarbejdet kan afholde ugentlige møder. Dette 

antages dog som en udfordring, der kan imødekommes gennem koordinering og planlægning. Den 

sproglige distance antages endvidere ikke som en udfordring, eftersom Filippinerne har et højt 

uddannelsesniveau og har stor erfaring indenfor servicefeltet, hvorfor det må antages, at de kan 

efterleve et krav, om at kunne kommunikere forretningsengelsk (EIU, 2021).  

 

4.1.7 Økonomisk analyse 

I forbindelse med de SOP’er BWSC er nødt til at udarbejde, som tidligere beskrevet og analyseret 

under 4.1.6.1, har disse tilsvarende omkostninger under etableringen, hvor BWSC er nødt til at 

investere ressourcer i at få disse etableret. Såkaldte omskiftningsomkostninger opstår eksempelvis i 

tilfælde, hvor en virksomhed er nødt til at lære at anvende et alternativt system eller implementeringen 

af en ny service (Lieberman, M. B., & Montgomery, D. B., 1988). De relevante arbejdsopgaver er 



 

  Side 68 af 99 
 

beskrevet som værende; generel arkivering af e-mails, opfølgning på manglende levering, opfølgning 

på manglende ordrebekræftelse, fakturatilkobling og forespørgsler. Disse fem arbejdsopgaver er 

skematiseret i figur 4.3, hvoraf den estimerede tid for udarbejdelse af en SOP 

(omskiftningsomkostning) samt den forventede besparelse, ved eliminering af operationelle opgaver, 

fremgår på 2 timer dagligt for den respektive indkøber (Jensen, 2021). Hertil udregnes besparelsen i 

projektet baseret på den oplyste time omkostning, som en ressource har i projektet (Emus, 2021). 

 

SOP Stiftelsesomkostning Besparelse (dagligt) 

Generel arkivering af e-

mails mv.  

6 timer á 600 kr. svarende til 

3.600 kr.  

2 timer dagligt spredt på 5 

arbejdsopgaver svarende til 

0,4 timer = 240 kr.  

Opfølgning på manglende 

levering 

6 timer á 600 kr. svarende til 

3.600 kr. 

2 timer dagligt spredt på 5 

arbejdsopgaver svarende til 

0,4 timer = 240 kr. 

Opfølgning på manglende 

ordrebekræftelse for 

indkøbsordre 

6 timer á 600 kr. svarende til 

3.600 kr. 

2 timer dagligt spredt på 5 

arbejdsopgaver svarende til 

0,4 timer = 240 kr. 

Fakturatilkobling 6 timer á 600 kr. svarende til 

3.600 kr. 

2 timer dagligt spredt på 5 

arbejdsopgaver svarende til 

0,4 timer = 240 kr. 

Forespørgsler og 

konvertering til 

indkøbsordre 

6 timer á 600 kr. svarende til 

3.600 kr. 

2 timer dagligt spredt på 5 

arbejdsopgaver svarende til 

0,4 timer = 240 kr. 

Totalt =  18.000 kr.  1.200 kr.  

(Figur, 4.3) 

Med udgangspunkt i ovenstående figur 4.3 koster det BWSC’s linjeorganisation DKK 18.000 at 

etablere de relevante procedurer for at få arbejdsdygtige SOP’er, der kan fremsendes til DASH. I den 

forbindelse har den relevante indkøber en daglig besparelse på DKK 1.200 kr. i projektet, da én time 

faktureres til DKK 600 (Emus, 2021). For at beregne hvor stor denne besparelse har for projektet, 

tages der udgangspunkt i det totale timeforbrug for en indkøbsfunktion, hvor der kontraktuelt 

allokeres 2.000 timer til indkøb i hele projektets levetid, som er estimeret til 12 måneder (Emus, 
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2021). Dette giver med udgangspunkt i en allokeret indkøbsfunktion til ét projekt en 

projektmæssigbesparelse på: 

 

4.1.7.1 Besparelse for ét nøglefærdigt kraftværk 

Tidligere brugte indkøbsfunktionen i projektets levetid 2.000 timer divideret med 7,4 (normtid for 1 

arbejdsdag), hvilket udgør i alt 270 arbejdsdage fordelt på flere indkøbere. Det allokerede beløb i 

projektet er svarende til 2.000 (timer) * 600 (timeløn) = DKK 1.200.000. Med udgangspunkt i en 

reducering fra 7,4 timer dagligt til 5,4, som altså er en procentvis reducering på 27% (rundet op), er 

det reelle forbrug, ved benyttelse af samarbejdet, på 73 * 1.200.000 / 100 svarende til 876.000 – og 

dermed en besparelse på DKK 324.000.  

 

De timer, der fjernes fra indkøbsfunktionen, bliver ikke elimineret, men overflyttes istedet til en 

DASH ansvarlig for ekspedering. Her overtager DASH funktionen de 27% af de totale 2.000 

indkøbstimer allokeret, hvilket dermed udgør 540 timer. En DASH medarbejder koster DKK 200 i 

timen (Emus, 2021), hvorfor denne omkostning svarer til 540 * 200 = DKK 108.000.  

 

Sammenholdes ovenstående tal, medfører det en ny total omkostning på 876.000 (reducerede 

timeforbrug for BWSC) + 108.000 (omkostning ved DASH) = DKK 984.000 og dermed en total 

projektbesparelse på 1.200.000 – 984.000 = DKK 216.000.  

 

I forlængelse af ovenstående har BWSC’s linjeorganisation også omkostninger ved at vedligeholde 

arbejdet. Her udregnes de dertilhørende omkostninger for det første år: 

 

4.1.7.2 Omkostninger for BWSC’s linjeorganisation 

Jævnfør figur 4.3 koster det BWSC DKK 18.000 at etablere de relevante SOP’er for at holde 

samarbejdet kørende. Det forventes endvidere, at projektlederne i samarbejdet, som analyseret under 

afsnit 4.1.6.3, afholder ugentlige møder for at imødekomme eventulle udfordringer, bekymringer, 

spørgsmål eller lignede, hvorfor der afsættes en halv time ugentligt, hvor de tre interessenter 

bestående af en GSC-manager, Senior indkøber og Projektleder i DASH involveres. For at danne et 

objektivt resultat, antages medarbejdernes timeløn i BWSC den samme som i projekterne, svarende 

til DKK 600 kr. i timen og projektlederen i DASH til DKK 200 kr. i timen.  
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Med 52 arbejdsuger på et år afholdes samme antal møder årligt. Det antages at de uger hvor der holdes 

fri afholdes ekstra møder i den forbindelse, så total summen af møder årligt stadig er 52 – igen for at 

danne et objektivt resultat. Mødedeltagere vil være bestående af to BWSC-funktioner samt en DASH 

funktion og dermed vil regnestykket være: 600 + 600 + 200 = 1400 / 2 = DKK 700, halveringen af 

beløbet sker grundet den halve times varighed på møderne. Dette ganges med det årlige forbrug 

svarende til 700 * 52 = DKK 36.400. Det årlige forbrug (inklusive stiftelsesomkostninger for SOP’er) 

er derfor 36.400 + 18.000 = DKK 54.400. 

 

4.1.7.3 Total besparelse 

For at danne et retvisende overblik over de udregnede besparelser og omkostninger under forgående 

afsnit 4.1.7.1 – 4.1.7.2, er disse skematiseret under figur 4.4, hvor der tages udgangspunkt i en 

kapacitet på udfærdigelse af tre nøglefærdige kraftværker årligt (Kristoffersen, 2021), samt de årlige 

omkostninger for BWSC’s linjeorganisation og den samlede årlige besparelse for BWSC. 

 

Årligt Omkostning i DKK 

før etablering af 

samarbejde 

Omkostning i DKK 

efter etablering af 

samarbejde 

Besparelse i DKK 

Total 

omkostning for 

tre nøglefærdige 

kraftværker 

1.200.000 * 3 = 

3.600.000 

984.000 * 3 = 2.952.000 3.600.000 – 2.952.000 

= 648.000 

Total 

omkostning for 

etablering og 

vedligeholdelse 

af samarbejdet 

0 54.400 -54.000 

Totalt:  3.600.000 + 0 = 

3.600.000 

2.952.000 + 54.400 = 

3.007.399 

3.600.000 – 3.007.399 

= 592.601 årligt.  

(Figur, 6.1) 
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4.1.8 Delkonklusion for arbejdsspørgsmål 3 

BWSC’s ressourcer, som er analyseret ved brug af det ressourcemæssige perspektiv, herunder VRIN-

kriterierne, danner grundlag for virksomhedens kernekompetencer, analyseret ved brug af det 

kompetencemæssige perspektiv og dertilhørende konkurrenceevne. Disse er som analyseret under 

afsnit 4.1.1 – 4.1.2 defineret som værende virksomhedens kernemedarbejdere, herunder den viden og 

erfaring disse besidder og er ultimativt årsagen til, at BWSC adskiller sig fra sine konkurrenter på 

markedet for nøglefærdige kraftværker. I forlængelse af disse kernekompetencer er det, jævnfør afsnit 

4.1.3, analyseret hvorvidt disse med fordel kan etableres i Filippinerne, med udgangspunkt i lavere 

omkostninger, for at øge BWSC’s konkurrenceevne. Det er ved brug af OLI-diagrammet analyseret, 

at BWSC ikke kan lave FDI i Filippinerne for sine kernekompetence, hvorfor virksomheden i stedet 

bør outsource operationelle opgaver, for at frigive interne ressourcer til at varetage virksomhedens 

kernekompetencer, der bidrager med forøgelse af virksomhedens konkurrenceevne. Her skal BWSC, 

som analyseret under afsnit 4.1.5, benytte sig af offshore-outsourcing, for at indhente oversøisk billig 

arbejdskraft til at supplere deres nøglefærdige kraftværker og etableringen deraf – her indforstået 

etableringen af samarbejdet med DASH.  

 

I denne forbindelse skal BWSC være opmærksom på muligheden for tab af konkurrencemæssige 

fordele, som analyseret under afsnit 4.1.4. Her kan BWSC risikere en nedgang af kvaliteten af det 

operationelle arbejde, hvorfor det er vigtigt, at SOP‘er bliver udarbejdet af BWSC’s linjeorganisation, 

for at danne retmæssige procedurer ved samarbejdets etablering. Der kan i denne forbindelse opstå 

usynlige omkostninger, som samarbejdets projektledere bør agere på inden etableringen af 

samarbejdet, for at imødekomme eventuelle risici jævnfør afsnit 4.1.6  

 

Med udgangspunkt i billigere international arbejdskraft som betales 200 kr. i timen for en DASH 

medarbejder kontra en BWSC-medarbejder, som koster 600 kr. i timen, er en total projektbesparelse 

udregnet under afsnit 4.1.7. Der er, med udgangspunkt i udarbejdelse af de nødvendige SOP ‘er, lavet 

et overblik over den totale årlige besparelse for BWSC for at indgå i et strategisk internationalt 

samarbejde med DASH. Etablering af samarbejdet kan generere en årlig besparelse på DKK 592.601 

på BWSC’s bundlinje ved udarbejdelse af tre nøglefærdige kraftværker årligt.  
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Kapitel 5: Arbejdsspørgsmål 4 

5.1 Forekommer der præcedens for et succesfuldt samarbejde?  

5.1.1 Executive commitment to global sourcing 

For at skabe de rette forudsætninger for et succesfuldt samarbejdet, er virksomhedens ledelse nødt til 

at forpligte sig til etablering og gennemførslen af det internationale outsourcingssamarbejdet i 

forbindelse med implementeringen i praksis (Trent, R. & Monczka, R., 2005). Hvorvidt disse 

forudsætninger er til stede, er afklaret i afsnit 3.2.1.1, hvor de identificerede topledelses-interessenter 

vurderes til at have en stor påvirkning på deres interesse, som konkluderes høj i forbindelse med 

outsourcingssamarbejdet med dertilhørende højt potentiale for samarbejde ved etableringen. Her 

antages, at der er en vilje til at investere tid og ressourcer i forbindelse med etableringen af 

samarbejdet i form af allokerede projektledere som identificeret under afsnit 3.2.1.2 – 3.2.1.3. Disse 

er jævnfør identifikationsmatrixen en GSC-manager og Senior indkøber fra BWSC. Her antages 

desuden støtte fra moderselskabet MES grundet søskendeselskabsforholdet mellem BWSC og 

DASH, hvorfor den tredje projektleder fra DASH bør have fuld opbakning fra egen ledelse. 

 

5.1.2 Rigorous and well-defined processes 

For at samarbejdet om outsourcing på internationalt plan kan lykkedes i praksis, er visse procedurer 

og retningslinjer nødvendige inden etablering, for at imødekomme eventuelle udfordringer og risici 

(Trent, R. & Monczka, R., 2005). I denne forbindelse vurderes det nødvendigt at forebygge eventuelle 

kulturelle forskelle i samarbejdet, der jævnfør risikoregisteret under afsnit 3.2.4, er analyseret som 

værende; magtdistance, individualisme, maskulinitet og langsigtet orientering. Hertil analyseres en 

risiko i Filippinernes, hvor COVID-19 kan forvolde yderligere udfordringer for samarbejdets 

etablering. Disse risici forebygges gennem udarbejdelse af SOP’er af BWSC’s linjeorganisation, som 

analyseret under afsnit 4.1.6.1 og 4.1.6.3, samt illustrering af svømmediagram jævnfør bilag 7.  

 

5.1.3 Availability of needed resources 

Ved etablering af et internationalt outsourcingssamarbejde må virksomheden være forberedt på at 

investere ressourcer, herunder timer og dertilhørende omkostninger, for at sikre en korrekt etablering 

og derigennem succes (Trent, R. & Monczka, R., 2005). Der er i afsnit 4.1.7 udarbejdet en matrice, 

der viser et nødvendigt timeforbrug af BWSC’s linjeorganisation på 30 timer á DKK 600 svarende 

til en total omkostning på DKK 18.000 ved etablering af de nødvendige SOP’er. Hertil skal 
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interessenterne desuden fritages fra andre arbejdsopgaver i tidsrummet, for at gøre plads til 

udarbejdelsen af disse, der regnes som en ukompliceret intern problemstilling. Der er endvidere, som 

også analyseret under afsnit 4.1.7, et behov for ugentlige møder, hvor projektlederne kan 

vedligeholde samarbejdet, samt imødekomme eventuelle udfordringer og problemstillinger, og 

vedligeholde samarbejdets kulturelle værdier Disse omkostninger resulter i en årlig omkostning for 

BWSC’s linjeorganisation på DKK 36.400 hvilket samlet giver en omkostning på DKK 54.400.  

 

5.1.4 Integration through information technology 

For virksomheder, der indgår i internationale outsourcingssamarbejde, er det ofte en udfordring at 

integrere den påkrævede data og information i et fælles system på trods af, at det synes åbenlyst i 

denne sammenhæng (Trent, R. & Monczka, R., 2005). Det er i denne forbindelse nødvendigt for både 

BWSC og DASH, at benytte fælles ERP-system, hvor det, som analyseret under afsnit 3.2.1, er IT-

chefens ansvar at tilsikre en fælles opkobling ved etableringen af samarbejdet. 

 
5.1.5 Supportive organizational design 

Ved etableringen er det nødvendigt for virksomheden at have det rette organisatoriske design, for at 

kunne indgå et internationalt outsourcingssamarbejde (Trent, R. & Monczka, R., 2005). BWSC har, 

jævnfør afsnit 3.1.2, et traditionelt ressource-søgende motiv for at etablere det internationale 

samarbejde med DASH, herunder en international orientering, jævnfør afsnit 3.1.3. Organisationen 

ønsker at skabe plads til BWSC’s kernekompetencer, som er specialiseret viden og erfaring, belyst i 

afsnit 4.1.1 – 4.1.2, og således også undgå fejlallokering af ressourcer og kernemedarbejdernes 

kompetencer på operationelle arbejdsopgaver. Organisationen skal via. offshore-outsourcing, som 

analyseret under afsnit 4.1.5, indgå i det internationale samarbejde med DASH, baseret på investering 

af ressourcer i BWSC’s linjeorganisation, med henblik på at optimere projektorganisationens 

eksekveringsprocesser. Det er dog, som tidligere nævnt, vigtigt at imødekomme udfordringer, der 

potentielt kan skabe tab af BWSC’s konkurrencefordele, som analyseret under afsnit 4.1.4, hvis 

organisationen ikke investerer de nødvendige ressourcer til etableringen af samarbejdet.  

 
5.1.6 Structured approaches to communication 

I internationale samarbejde foregår kommunikation ofte virtuelt, herunder gennem e-mails, 

videomøder og telefonsamtaler. Tilgangen til kommunikationen bør være struktureret for at skabe en 

succesfuld kommunikationsproces mellem interessenterne (Trent, R. & Monczka, R., 2005). BWSC 

bør i denne forbindelse sikre en implementeringsplan, der kan sikre at samarbejdets etablering foregår 
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optimalt og ingen faldgrupper skabes. Dette bør især varetages, da der, som tidligere nævnt, er en 

tidsforskel på 7 timer mellem Filippinerne og Danmark, og vinduet for daglig kommunikation af den 

årsag kun har én times varighed. Hvordan implementeringen håndteres i praksis, vil blive videre 

beskrevet under afsnit 6.2, der analyserer samarbejdets implementering. 

 
 
5.1.7 Methodologies for measuring savings 

Hvorvidt samarbejdet medfører en besparelse for BWSC, skal være målbar for organisationen, med 

henblik på, at kunne vurdere hvorvidt det kan betale sig at opretholde samarbejdet (Trent, R. & 

Monczka, R., 2005). På trods af den årlige omkostning ved investering af timeressourcer, som 

beskrevet under afsnit 5.1.3, kan det, som analyseret under afsnit 4.1.7, ultimativt betale sig for 

BWSC. Det skyldes, at den totale besparelse ved implementeringen af samarbejdet med DASH, med 

udgangspunkt i tre årlige projekter, svarer til en besparelse på DKK 592.601. Så det kan dermed 

konkluderes, at investeringen af de nødvendige ressourcer for at etablere outsourcingssamarbejdet, 

herunder vedligeholdelsen deraf, kan betale sig for BWSC, grundet den eksponentielle besparelse på 

bekostning af nødvendigheden for investering af ressourcer. 

 

5.1.8 Delkonklusion for arbejdsspørgsmål 4 

BWSC’s topledelsen har som analyseret under afsnit 5.1.1 høj interesse i samarbejdets succes hvorfor 

samarbejdets projektere er tilsikret deres opbakning. I praksis er det dog nødvendigt for at 

samarbejdet kan fungere i praksis, at nøjagtige SOP’er udvikles som analyseret under afsnit 5.1.2, 

hvor disse vil blive analyseret mere nøje under denne opgaves implementerings afsnit 6.2. Her tages 

endvidere forbehold for de kulturforskelle, herunder bearbejdning af disse, mellem de to 

virksomheder i praksis da kommunikationen er en afgørende faktor for samarbejdets succes som 

analyseret under afsnit 5.1.6. For at disse SOP’er udarbejdes, er det som analyseret under afsnit 5.1.3 

nødvendigt at tilstille de nødvendige ressourcer for etableringen, og integrere denne i fælles ERP-

systemer som analyseret under afsnit 5.1.4, for at tilsikre en fælles database mellem parterne. Som 

resultat af korrekt implementering, kan BWSC opnå et struktureret organisatorisk design, hvor 

virksomhedens kernekompetence kan udvikle de nøglefærdige kraftværker, og således opnå 

besparelser for fremtidige projekter som analyseret under afsnit 5.1.6. Det er derfor nødvendigt for 

BWSC at have visse systematiske systemer for at monitorere besparelserne i projekterne, så disse kan 

måles som analyseret under afsnit 5.1.7. På baggrund af analysen forekommer der præcedens for et 

succesfult samarbejde, dog med forbehold på korrekt implementering og forståelse i praksis.    
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Del 3 Diskussion 

Kapitel 6: Sammenfatning 

6.1 Konklusion 
Som redegjort for i opgavens problemstilling har BWSC udfordringer med fejlallokering af 

ressourcer under eksekvering af nøglefærdige kraftværker, herunder negligering af virksomhedens 

kernekompetencer i projektorganisationen og som resultat af dette en forringet konkurrenceevne. I 

denne forbindelse har opgavens formål været at afdække hvorvidt forudsætningerne for et 

internationalt outsourcingssamarbejde med søskendeselskabet DASH er til stede, samt hvorvidt 

BWSC, som resultat af etableringen, kan opnå øget konkurrenceevne gennem outsourcing af 

operationelle projektudførelsesopgaver, for dermed ultimativt at kunne øge salgspotentialet for 

fremtidige nøglefærdige kraftværker. 

 

6.1.1 Etablering af samarbejdet 

På baggrund af opgavens analyser kan det konkluderes, at BWSC bør forvente væsentlige 

udfordringer under den umiddelbare etablering af samarbejdet. Disse udfordringer kategoriseres 

hovedsageligt som værende kulturelle forskelle, da de danske og filippinske kulturer, grundet 

forskellene, kræver en særlig indsats fra samarbejdets identificerede interessenter. BWSC’s 

værdikæde, hvori samarbejdet tænkes implementeret, defineres som engineer-to-order og motivet 

bag etableringen af det internationale outsourcingssamarbejde med DASH er traditionel 

ressourcesøgende. Her ønskes et output i form af lavere omkostninger for projektorganisationen og 

frigivelse af kernemedarbejderes kernekompetencer til udviklingsopgaver, der potentielt kan medføre 

forøget konkurrenceevne. Den strategiske orientering er i den forbindelse international, da BWSC 

bør outsource egne processer og procedurer, for at afhjælpe interne udfordringer og etablere 

samarbejdet, hvorfor virksomheden ikke bør indhente en udviklingspartner, men i stedet en 

operationel ressource. 

 

For at imødekomme opstartsudfordringer er samarbejdets projektledere bestående af en Senior 

indkøber og GSC-manager fra BWSC samt en Projektleder fra DASH, der har til opgave at varetage 

samarbejdets etablering og den daglige kommunikation. Disse interessenter har endvidere til opgave 

at imødekomme eventuelle kulturkløfter, og bærer dermed et stort ansvar for samarbejdets succes i 

praksis. Udfordringerne er kategoriseret gennem et risikoregister, og defineres som værende; 
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magtdistance, individualisme, maskulinitet, langsigtet orientering og omverdenens forhold i 

Filippinerne, hovedsageligt den nuværende COVID-19-pandemi. 

 

6.1.2 Konkurrenceevne 

BWSC’s kernekompetencer er virksomhedens viden og erfaring, herunder de allokerede ressourcer, 

der har til opgave at varetage disse. Det kan på baggrund af opgavens analyser konkluderes, at BWSC 

bør prioritere outsourcing af operationelle projektudførelsesopgaver frem for etablering af FDI i 

Filippinerne, grundet manglende fordele ved selv at varetage de udenlandske aktiviteter. I forbindelse 

med internationaliseringen kan der endvidere opstå tab af konkurrencemæssige fordele, hvor BWSC 

ved etableringen bør være opmærksom på den potentielle ulempe, der kan forekomme ved manglende 

integration af processer, procedurer og retningslinjer, herunder standardiseringen af samme, for sin 

nye samarbejdspartner. I forlængelse af dette forekommer risikoen for liability of expansion, newness 

og foreigness, der forebygges af samarbejdets interessenter inden etableringen, hvor kulturkløfterne 

som nævnt antages som de mest væsentlige. 

 

Det strategiske samarbejde betegnes som offshore-outsourcing, med formål at skabe en 

konkurrencemæssig fordel for BWSC gennem projektmæssige besparelser. Disse indhentes gennem 

billigere arbejdskraft ved brug af implementeringen af samarbejdet i projektorganisationen, hvor 

timepriser forekommer væsentlig lavere end indhentning af ressourcer fra virksomhedens 

linjeorganisation – her indforstået fejlallokering af ressourcer. Ultimativt kan BWSC opnå en samlet 

besparelse på DKK 592.601 årligt ved udførsel af tre nøglefærdige kraftværker, hvilket konkluderes 

som værende en stor besparelse for virksomheden i praksis, da denne ultimativt afspejles positivt 

direkte på virksomhedens bundlinje. I forlængelse af besparelsen kan det konkluderes, at BWSC kan 

prissætte sine tilbud for fremtidige nøglefærdige kraftværker lavere, herunder også anvendelsen af 

interne kernekompetencer til udviklingsprojekter, der også har til formål at øge konkurrenceevnen på 

markedet. 

 

6.1.3 Samlet konklusion 

Med det rette projektleder-team forekommer udfordringerne for samarbejdet overskuelige og 

indenfor et niveau, som virksomheden kan forebygge gennem etablering af nødvendige retningslinjer, 

processer, kommunikationsskabeloner, SOP’er mv. BWSC skal være forberedt på at afsætte 

nødvendige ressourcer til implementeringen, men den timemæssige omkostning indtjenes 
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umiddelbart øjeblikkeligt ved eksekvering af tre EPC-projekter årligt. Hvorvidt BWSC er rede til at 

investere i et udviklingsprojekt, kan forekomme tvivlsomt grundet det store underskud på DKKm -

229, som virksomheden havde i 2020, hvorfor besparelsen i nogen grad kan antages ubetydelig for 

topledelsen. Argumentet for etableringen kunne i denne forbindelse være løftet om forøget 

konkurrenceevne, da problemstillingen ultimativt tager udgangspunkt i BWSC’s fejlallokering af 

ressourcer, da disse er ansat til udvikling og optimering af virksomhedens værdikæde. Hvis de 

operationelle opgaver fjernes fra BWSC’s ressourcer åbnes der for nye muligheder i organisationen 

for at tænke smartere, udvikle og genvinde kontrollen over eksekveringen af de nøglefærdige 

kraftværker. Således kan samarbejdet hjælpe virksomhedens projektorganisation med at levere 

budgetterede og rettidige EPC-kraftværker, hvor deadlines overholdes og retmæssig opfølgning 

forekommer. Det må derfor konkluderes, at samarbejdet kan øge virksomhedens konkurrenceevne 

gennem korrekt etablering af det oversøiske strategiske samarbejde med søskendevirksomheden 

DASH.  

 

6.2 Implementering 

I forlængelse af samarbejdets etablering forudsættes det, på baggrund af ovenstående konklusion, at 

der tages forbehold for de analyserede udfordringer herunder de kulturelle forskelle mellem BWSC 

og DASH. For at belyse den logistiske ramme for projektet, udarbejdes herunder en LFA-analyse, 

under afsnit 6.2.1 – 6.2.3 hvor en problemanalyse, målanalyse og strategianalyse udarbejdes som har 

til formål at danne en LFA-matrix, der skitserer implementeringen under afsnit 6.2.4 (Sørensen, K., 

2017). 

 

6.2.1 Problemanalyse 

Problemanalysen har til formål at skitsere de identificerede udfordringer, samt identificere hvordan 

disse kan påvirke samarbejdets etablering, herunder hvilke konksekvenser det har, såfremt 

samarbejdet ikke lykkedes i praksis. For at illustrere dette er et forgreningsdiagram udarbejdet under 

bilag 9 (Sørensen, K., 2017). Såfremt manglende engagement, forberedelse og kulturforståelse fra 

samarbejdets projektledere forekommer, kan det konkluderes, at samarbejdet har stor risiko for at 

mislykkedes. Som resultat af dette opnår BWSC hverken besparelser i projektorganisationen eller 

forøget konkurrenceevne samt utilfreds topledelse og ejer, grundet søskendeselskabsforholdet 

mellem DASH og BWSC. 
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6.2.2 Målanalyse 

For at afværge ovenstående negative udfald må projektlederne foretage en målanalyse med henblik 

på at definere måden hvorpå de identificerede udfordringer kan forebygges. Målanalysen har til 

formål at vurdere fremtiden og fortiden for projektet efter en vellykket etablering af samarbejdet 

(Sørensen, K., 2017). Der tages udgangspunkt i de, under afsnit 6.2.1, illustrerede udfordringer med 

fokus på hvordan samarbejdets projektledere kan afhjælpe disse problemstillinger. For at illustrere 

hvordan denne håndtering kan se ud i praksis, er endnu et forgreningsdiagram udarbejdet under bilag 

10, hvor de nævnte problemstillinger er afhjulpet samt resultatet deraf. Dertil kan det konkluderes, at 

samarbejdets interessenter et nødt til at sikre projektledernes engagement for projektets succes, 

herunder at der udarbejdes korrekte SOP’er inden samarbejdets etablering og forståelse for eventuelle 

kulturforståelse. Således dannes rammen for en succesfuld implementering og som resultat deraf en 

tilfreds ejer og topledelse. Såfremt samarbejdet er en succes, er potentialet for videreudvikling af 

BWSC’s projektorganisation lovende, hvorfor initiativet kan implementeres i flere dele af 

organisationen. 

 

6.2.3 Strategianalyse 

For at sikre strategisk udvikling for projektet skal projektlederne desuden foretage en strategianalyse, 

for at identificere hvilke aspekter af målanalysen, der skal inkluderes og ekskluderes. Samarbejdets 

projektledere har, med udgangspunkt i de under afsnit 6.2.1 illustrerede mål, en opgave i at sikre 

samarbejdets succes i praksis. Med udgangspunkt i opgavens konklusion bør der fokuseres på 

etablering af de korrekte SOP’er og kulturforståelse for BWSC’s nye samarbejdspartner. Dette er 

endvidere illustreret i bilag 11 ved et forgreningsdiagram (Sørensen, K., 2017), der tydeliggør, at 

BWSC bør fokusere på dette i modsætning til gensidig tillid og engagement. Det skyldes, at 

samarbejdet har potentialet til at skabe et længere strategisk samarbejde, hvorfor engagementet fra 

samarbejdets projektledere kan være vigtigt, herunder også gensidig tillid, men det er ikke en faktor, 

der har særlig betydning for samarbejdet på nuværende tidspunkt – hvorfor kulturforståelse og 

udarbejde af SOP‘ er er en nødvendighed.  

 

6.2.4 LFA-matrix  

I forlængelse af afsnit 6.2.1 – 6.2.3 er nedenstående LFA-matrix udarbejdet under figur 6.1 (Sørensen, 

K., 2017), der i direkte forlængelse af de udarbejdede forgreningsdiagrammer illustrerer projektets; 

formål. mål, ønskede resultater og herunder aktiviteter.  
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Projektbeskrivelse Indikatorer Verifikationskilder Forudsætninger 

Formål: 

Øget konkurrenceevne 

på markedet for 

nøglefærdige 

kraftværker  

Korrekt allokering af 

kernekompetence til 

videreudvikling af 

BWSC’s 

nøglefærdige 

kraftværker 

Budgetmæssige 

besparelser ved 

timeforbrug under 

eksekvering af 

nøglefærdige 

kraftværker 

Vellykket 

implementering af 

DASH samarbejdet 

Mål: 

Etablering af 

internationalt 

outsourcingssamarbejde 

med DASH 

Udarbejdelse af 

SOP’er herunder 

retningslinjer for 

samarbejdets 

interessenter 

Ugentlige møder 

mellem samarbejdets 

interessenter  

Kulturforståelse 

mellem 

samarbejdets 

interessenter og 

vellykket 

implementering 

Resultater: 

Omkostningsbesparelser 

i BWSC’s 

projektorganisation 

Lavere 

timeomkostninger i 

projektorganisationen 

gennem outsourcing 

til DASH 

Feedback fra 

salgsledelsen efter 

afsluttet nøglefærdigt 

kraftværk  

Udarbejdelse af 

korrekte SOP’er og 

vellykket 

implementering 

Aktivitet 1:  

Kulturforståelse mellem 

samarbejdets 

interessenter 

Relevant læring 

herunder kursus, 

guidelines og 

kommunikationsplan 

Forventningsafstemning 

mellem samarbejdets 

interessenter og 

feedback fra DASH 

Engagerede 

interessenter med 

ønske om en 

succesfuld 

implementering 

Aktivitet 2:  

Udarbejdelse af SOP’er 

fra BWSC’s 

linjeorganisation  

Retningslinjer for 

projekteksekvering 

med formål at 

afhjælpe operationelle 

projektudførelses-

opgaver 

Godkendelse fra 

ledelsen og evt. 

bekræftelse gennem 

ekstern 

konsulentordning 

Dedikerede 

interessenter med 

relevante 

kompetencer for 

udvikling af 

SOP’er 
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Aktivitet 3: 

Vedligeholdelse af 

samarbejdet efter 

implementering 

Ugentlige møder 

mellem 

projektlederne 

Interne statusmøder 

med ledelsen 

Engagerede 

projektledere med 

ønske om succes  

(Figur, 6.1) 

6.2.5 Gennemførlighedsvurdering  

For at vurdere hvorvidt outsourcingssamarbejdet har de rette forudsætninger for at lykkedes i praksis, 

foretages en gennemførlighedsvurdering på baggrund af forhenværende LFA-matrix under afsnit 

6.2.4. Her specificeres en resultatbaseret ressourceplanlægningsplan i form af en resultatstyret 

aktivitetsplan samt en resultatstyret ressourceplan – med formålet at vurdere og illustrere 

sammenhæng mellem logistiske rammeaktiviteter og ressourceplanlægning (Sørensen, K., 2017). 

 

6.2.5.1 Resultatstyret aktivitetsplan 

Aktiviteter Ansvarlig  Start Slut Ressourcer Output 

Kultur-

forståelse 

BWSC’s 

linje-

organisation 

Inden 

imple-

mentering 

Før 

Implementering 

Hyring af 

ekstern 

kursuskonsulent 

Kulturforståelse 

i projektleder-

teamet 

SOP’er BWSC’s 

linje-

organisation 

Inden 

imple-

mentering 

Før 

implementering 

BWSC’s 

identificerede 

projektledere 

Klare 

retningslinjer 

Vedlige-

holdelse 

BWSC’s 

projekt-

organisation 

Efter imple-

mentering 

Under hele 

projektets 

levetid  

Projektleder-

team 

Kontinuerlig 

udvikling af 

samarbejdet og 

optimering 

(Figur, 6.2) 

 

Med udgangspunkt i de tre aktiviteter jf. LFA-matrixen under figur 6.1, er disse skematiseret i en 

resultatstyret aktivitetsplan i ovenstående figur 6.2 (Sørensen, K., 2017). Denne har til formål at 

illustrere hvornår de ansvarlige ressourcer bør imødekomme de beskrevne aktiviteter samt hvilke 

ressourcer der er nødvendige for at det kan implementeres herunder resultatet deraf. 
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6.2.5.1 Resultatstyret ressourceplan 

Aktiviteter Ressourcer Ansvarlig Tidsaspekt Omkostning 

(DKK) 

Samlet  

(DKK) 

Kulturforståelse Ekstern  

konsulent 

BWSC’s 

linjeorganisation 

1-2 dage Timeløn  

á DKK 600  

(600 * 8) * 

2 = 9.600  

SOP’er Interne 

projektledere 

BWSC’s 

linjeorganisation  

1-2 dage *se afsnit 

4.1.7.2 

*se afsnit 

4.1.7.2 = 

18.000 

Vedlige-

holdelse 

Projektleder-

team 

BWSC’s 

projektorganisation 

52 halve 

timer årligt 

*se afsnit 

4.1.7.2 

*se afsnit 

4.1.7.2 = 

36.400 

(Figur, 6.3) 

 

Med udgangspunkt i den resultatstyrede aktivitetsplan er en resultatstyret ressourceplan udarbejdet 

under figur 6.3 (Sørensen, K., 2017), for at illustrere de relevante omkostninger for etablering af 

samarbejdet i praksis samt det relevante tidsaspekt for implementeringen.  

 

6.2.6 Bæredygtighedsvurdering  

Det endelige element i gennemførlighedsvurderingen er en bæredygtighedsvurdering med 

udgangspunkt i projektets gennemførlighedsplan (Sørensen, K., 2017). Her vurderes projektet i høj 

grad som værende gennemførligt såfremt korrekt implementering af de respektive aktiviteter 

forekommer i praksis, herunder de rette forudsætninger for de identificerede interessenter og 

projektledere i samarbejdet. Det anbefales, at BWSC inden projektets implementering sørger for, at 

de danske projektledere har den rette kulturforståelse gennem et kursus i kulturhåndering med 

Filippinerne. Således forebygges eventuelle problemstillinger for kulturmisforståelser i praksis. 

BWSC skal endvidere vælge de korrekte interne projektledere til at udarbejde SOP’er til samarbejdets 

interessenter, og det anbefales at vælge de allerede identificerede projektledere. Det anbefaledes 

endvidere, at de samme interessenter, som indgår i udviklingen af SOP’er, får en rolle i 

vedligeholdelsen af samarbejdet, for kontinuerligt at følge dets vækst og kunne imødekomme 

udfordringer, der utvivlsomt må dukke op i løbet af samarbejdets fungerede periode i praksis.  
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6.3 Perspektivering 

Under udarbejdelse af nærværende opgave er der blevet foretaget en række refleksioner angående 

samarbejdets egentlige potentiale i praksis, herunder hvorvidt samarbejdet, i forlængelse af det 

analyserede forretningsområde, med fordel også kan implementeres under andre områder i BWSC’s 

organisation. I forlængelse af opgavens analyser herunder konklusioner, står det klart, at der med 

etableringen forekommer væsentlige problematikker, der bør forarbejdes af samarbejdets 

interessenter for at garantere dets succes. Såfremt disse forudsætninger imødekommes og 

etableringen forekommer succesfuld, anbefales initiativet implementeret i yderligere nedenstående 

tre udviklingsområder:  

 

1. Logistik; outsourcing af operationelle logistiske arbejdsopgaver herunder eksempelvis 

faktura-håndtering, arrangering af forsendelser og direkte kontakt med speditører samt 

eksekvering af operationelle opgaver hos nuværende ansatte logistiske medarbejdere. 

 

2. Ingeniørarbejde: eftersom DASH’s organisation, jævnfør bilag 2, har større divisioner 

indenfor eksekvering af ingeniørarbejde, kan denne afhjælpe BWSC’s ingeniørmedarbejdere, 

der antageligvis har samme problemstilling som virksomhedens indkøbsafdeling.  

 

3. Drift og vedligeholdelse; implementering af samarbejdet med DASH i denne 

forretningsdivision for optimering af indkøb og opfølgning af reservedelsindkøb til 

virksomhedens langvarige O&M-kontrakter. 

 

Det er, som konkluderet i opgaven, ikke muligt at implementere samarbejdet for outsourcing af 

BWSC’s kernekompetencer, hvorfor det i praksis ikke kan betale sig at outsource BWSC’s 

kernefunktioner for videreudvikling af forretningen, men i samme forbindelse som den af udviklingen 

af nøglefærdige kraftværker, kan implementeringen i ovenstående tre forretningsområder skabe plads 

for BWSC’s kernemedarbejdere til videreudvikling i de respektive divisioner. Her drages endvidere 

parallel til BWSC’s konkurrent Wärtsilä, der benytter sig af standardisering af kraftværker, kontra 

speciel-byggede kraftværker (Wärsilä.com, 2021). Såfremt BWSC’s kernemedarbejdere får 

mulighed for at udvikle, uden af skulle afvikle, forekommer potentialet for økonomisk besparelse 

samt organisatorisk optimering stort under de respektive områder, der ultimativt kan gøre BWSC 

væsentlig mere konkurrencedygtig på et fortsat konkurrencepræget marked.  
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Bilag 

Bilag 1 O&M referencer 

 

Ask our customers

11

Selected references
COMMERCIAL
OPERATION COUNTRY LOCATION FUEL TYPE CAPACITY

CONTRACT
DURATION

2022 Belgium Ghent Waste wood 20 MW 15 years

2021 United Kingdom Hooton Waste 24 MW 15 years

2020 Japan Ichihara PKS/Pellets 50 MW 20 years

2019 Benin Maria Gléta Diesel (4s) 120 MW 5 + 5 years

2018 Mali Kayes Diesel (4s) 82 MW 13 years

2018 United Kingdom Kent Virgin wood 28 MW 15 + 5 years

2018 United Kingdom Cramlington Virgin wood 28 MW 12 years

2017 United Kingdom Tilbury Waste wood 40 MW 20 years

2017 United Kingdom Snetterton Straw 44 MW 15 years

2017 United Kingdom Speyside Virgin wood 12 MW 12 years

2017 United Kingdom Widnes Waste wood 20 MW 20 years

2016 United Kingdom Brigg Straw 40 MW 15 years

2015 United Kingdom Lisahally Waste wood 16 MW 15 years

2014 United Kingdom Sleaford Straw 39 MW 12 years

2009 Kenya Rabai Diesel (4s) 90 MW 20 years

2008 Wales Port Talbot Virgin wood 14 MW 6 years

2005 Greece Crete Diesel (2s) 102 MW 3 years

2003 Panama Pacora Diesel (4s) 55 MW 5 years

2001 Iraq Dohuk Diesel (4s) 29 MW 2.5 years

2001 Iraq Erbil Diesel (4s) 29 MW 2.5 years

2001 Iraq Sulaimaniayh Diesel (4s) 29 MW 2.5 years

2000 Sri Lanka Colombo Diesel (2s) 60 MW 15 years

1998 Sri Lanka Sapugaskanda Diesel (4s) 51 MW 20 + 3 years

1997 Malaysia Batu Sapi Diesel (4s) 32 MW 14 years

1994 Philippines Maco Diesel (2s) 100 MW 16 years

1994 Philippines Nasipit Diesel (4s) 100 MW 16 years



 

  Side 86 af 99 
 

Bilag 2 DASH Organisation 
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Accounting Dept
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Quality Assurance 
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Technology Dept

Plant Engineering 
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3d systems dept

Project Services 
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Constuction Dept

Equipment Dept

Piping dept

Instrument Aton 
dept

Electrical Dept

Shipbuilding Division

Advanced 
Machinery Division

Offshore 
Engineering Division

Power Generation 
Divison
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Bilag 3 Interview, Mary Grace 
 

Part Two: 

§ Does DASH have any specific procedures for international collaborations?  

Mary Grace: I believe there is a procedure for International collaborations because we have been 

collaborated and contracted internationally for how many years already, and DASH also apply with 

ISO certificated so they must have a procedure for anything work-related.  

 

§ Has it ever (in your experience) been a challenge to work international collaborations?  

Mary Grace: Honestly yes, I have encountered several challenges working internationally, for 

example when I worked in Japan there was a big difference for the language, not many were able to 

speak English, so I had to adjust for that. Also, with the cultural and work-ethic can be a challenge, 

we need to be aware that BWSC is totally different, so I had to learn how to work with BWSC. BWSC 

wanted no “sugar-coated” words or “flower-words”, which I very different from working within 

DASH. I had to adjust with the differences. Also, there was a big challenge with the time difference. 

It would take longer to “close a deal” or get in contact with somebody from Denmark – It had to be 

planned.  

Summed up it is the Cultural differences which show as the biggest obstacle including the time 

difference.  

 

• Have you had any experience with other Western companies other than BWSC in the past?  

Mary Grace: I have handled while I was with MES western vendors, like in Italy – mostly Italy 

actually. And also, with the US.  

 

§ In relation to mentioned collaborations – in which degree are cultural differences / physical 

distance an obstacle?  

Mary Grace: If I were to rate it like 0-5, where 5 being the most difficult or high, I would rate it a 4 

at first. There is a big adjustment at first, you need to study and be familiar with how the company 

work, and also the distance and time difference. But when time goes by you get used to it and learn 

how to work together.  
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§ How long did it take to get familiar with Denmark? 

Mary Grace: For BWSC it took me about one year (!) to get adjusted. Because there really is a big 

difference working with BWSC.  

 

§ How is it – generally speaking – to work with Denmark? 

Mary Grace: If I compare it with the US for example, because It is really difficult to communicate 

with the US. It is hard because they simply ignore you when sending E-mails, but the Danish you 

have to be very direct to the point. This is for them to give you a response or give attention. So 

Basically, it is very direct with Denmark – not as many Flower words.  

 
Part One: 

§ How is DASH’s procurement department build? 

Mary Grace: It started with MES, because MES own DASH 100%. It started with Engineering 

services, but MES thought they could still expand DASH, so they gave more scope to DASH with 

Procurement, project and planning departments. And there is where the procurement department 

started. The procurement department is only Global Supply Chain Services, and right now there are 

only two employees left, but it used to be 6.  

 

§ What sort of experience does DASH hold within international cooperation?  

Mary Grace: We have had many collaborations under MES before especially in the US. It is the same 

when we work with BWSC; but it is through MES. All the services happen through MES, so when 

MES bid for a project, DASH will also be included in the planning and work as a sub-contractor.  

 

§ In which frequency are said collaborations based on working together with a Global Supply 

Chain function and handling co-related operational tasks (if any)?  

Mary Grace: We have collaborated many times before with our clients, but through MES for example 

in the USA and also in Singapore. Whenever MES gets awarded with EPC – like Engineering, 

Procurement and Construction, they will also give work to DASH, that’s for sure. That’s why 

everything there is a EPC work, we will get involved with all of that project.  
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§ In which capacity (from your perspective) would DASH be able to enter into a large 

international cooperation? 

Mary Grace: Well, I think for Procurement site, yes. I think they are prepared, except there might be 

a need for more manpower since we are only two. We depend on MES from the start, so it would be 

a challenge for DASH to go into a large international collaboration without MES. Because the 

procurement officers have the skill, because they have been working for 10 years, and have the 

training to go into international collaborations, it’s just that how they would be able to present 

themselves to the international level – without MES. So basically, the most certain international 

collaborations are entered into through MES, which DASH is very much capable of.  
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Bilag 4 Interview, Jan Kristoffersen  
 

§ Hvilke forretningsområder opererer BWSC på indenfor EPC?  

Jan Kristoffersen: Der er sådan 2 hovedområder som vi opererer på indenfor EPC forretningen, det 

ene er det man kalder Utilities, de her Elselskaber der har lavet strøm i årevis, lige siden strømmen 

næsten blev opfundet, og de ved lige præcis hvad de vil have. De skriver det ned, sådan næsten ned 

til hver skrue og møtrik hvordan tingene skal være. Det er det jeg kalder det ”gamle segment”, det 

nye segment det er de private investorer, det kunne være private owners, men det er typisk hvor der 

er en kapital der skal investeres, så man ikke interesseret i hvorvidt der produceres strøm eller lign., 

man har bare nogle penge man skal af med i et lang tids asset. Og det el-produktionen nemlig et 

eksempel på. Så det er de to forretningsområder vi opererer indenfor. Det er jo klart at private 

investors er den største forretning – helt klart! Der bygger vi omtrent tre projekter årligt. De store 

forskelle er typiske, at når der er finansinvestorer der står ind, har de ikke selv det her tekniske 

kendskab til hvad de vil have, så vi kan komme med vores løsning inkl. en lang tidlig drift aftale, 

hvilket pludselig gør det meget attraktivt at have en EPC-aftale. Tidligere vare Utility det røde 

marked, og der var aldrig nogen der tjente penge, fordi man var nødt til at gå så langt ned i pris for 

lige at skrabe sig hjem. Det var ikke et særligt attraktivt marked, men alligevel fordi det gav 

omsætning.  

 

§ Hvordan eksekveres EPC-projekter?  

Jan Kristoffersen: Vi eksekverer det først og fremmest som projekter, så på den form sætter vi en 

projektgruppe op der har reference op til topledelsen, altså så projektet eksekverer og refererer direkte 

til mig. Så alle projekter referer direkte til den ansvarlige direktør, og det gør vi så der er fokus på 

projekterne fra ledelse, eftersom hvert projekt kan vælte virksomheden (grundet størrelsen). Så hele 

den operationelle gennemførsel af projektet, ligger i en separat organisation, altså en 

projektorganisation, der er opbygget helt traditionelt hierarkisk. Projektdirektøren, projektledere, 

projektmedarbejdere mv. – så kan du spørge: hvad laver linjeorganisationen så? De sidder og har styr 

på alle vores mennesker, og alle vores metoder, så hvordan er det vi udfører det. Hvordan vi gør, 

bliver udarbejdet af linjeorganisationen og i projektorganisationen sørger man for at det bliver gjort. 

Så punkt 1 er at have styr på menneskerne, herunder især HR-delen, nr. 2 er tiden, et hvert projekt 

starter og stopper, og vi tror meget på princippet om hovedmilepæle og deler projekter op i faser, 

meget baseret på erfaring. Når man eksempelvis læser i bøgerne, er det 2 skoler: dette kalder man 

hovedmilepæle, og den anden skole er det man kalder critical part network, så bare vi putter nok pæle 
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ind i en tidsplan, kan eksekvere på det, men det er i vores erfaring ikke muligt. Så vi bruger planen 

til at forstå projektet, og så retter vi den op løbende. Så vi tilretter planen til virkeligheden, derfor tror 

vi meget på de her hovedmilemåle, eksempelvis hvornår skal civil works være færdig? Efter 3-4 

måneder og det er bare et tal, da det er vores erfaring, men ikke endegyldigt. Det gælder om at finde 

en balance med front-loading og back-loading, og her bruger vi så et schedule, vi låser helt tilbage i 

tilbudsfasen. Så bliver den endelig låst med datoer så snart vi overtager et projekt. Og så er det næste 

element, når vi planlægger detaljerne, bruger vi meget det at: bring the future back to the front. 

Forstået at vi regner baglæns og siger: hvornår skal vi aflevere anlægget? Så regner vi indenfor hver 

fase, og på den måde får vi prioriteringen og hvornår skal vi indkøbe og eksekvere forskellige 

opgaver. Så eksempelvis på et projekt, ved vi at vi skal lave eksempelvis 1200 indkøb, det ved vi 

godt, men i hvilken rækkefølge skal vi tage dem? Dermed prøver vi at regne tilbage, så dem der har 

den største kommunikationstid, leveringstid etc. Skal vi købe det først og det er et større regnestykke. 

Således prøver vi at fordele de her indkøbs ordre, så de passer i en sekvens i projektet. Og det løber 

jo lige ned i – når man har sin organisation på plads, skal man sørge for at få den bemandet, så 

linjeorganisationen er exceptionel vigtig.  

 

§ Er eksekveringen af EPC-projekter ressource eller kompetence basseret?  

Jan Kristoffersen: Jeg skal lige forstå hvad ”hovedsageligt betyder” (haha). Altså, man har ikke 

valget, om at gøre det det ene eller det andet, fordi man bliver nødt til at have både og. Specielt den 

første del af projektet er ekstremt kompetence baseret, her plejer jeg at sige minimum 50-60 

kompetenceområder vi skal have dækket uanset hvor stort eller lille projektet er, og derfra og op til 

kapaciteten, da vi har cirka 100-120 mand der konterer på et projekt, når man kører et typisk projekt 

igennem, og det er så kapacitet delen som vi skruer op og ned for i projektets levetid. Men man er 

nødt til at have visse kompetencer for at få projektet til at køre især med denne type projekter. Derefter 

er man nødt til at mande op med ressourcer med kapacitet ressourcer på toppen, og det er jo godt at 

vide at man kan trække udefrakommende kompetencer. Det fungerer ikke med udefrakommende 

kompetencer hvis man ikke får etableret en kompetencebase, den skal sikres sammen med 

ressourcerne samme med eksempelvis SOP’er gennem BWSC’s linje organisation. Her er det så 

projektets ansvar at få mandet op med kapaciteten – igen – det er balancen er der er vigtigst. Her 

magten i projektorganisationen og magten i linjeorganisationen. Så det er her hoved udfordringen 

ligger, at få den balance til konstant at holdes ved lige. Her kan eksempelvis nævnes nogle af de 

projekter der er kommet rigtigt galt afsted. Her har det været udfordringer med ressourcer, både på 
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kompetencer og kapacitets niveau. Det hjælper ikke at man sætter de kloges hoveder på, men ikke 

bemander resten af projektet, så løber du også i problemer. Det er igen balancen og gennem 

planlægning man sikrer sig at det sker. Det har vi så lært gennem de sidste års udfordringer, her hvor 

vi ser forskellen på at bemande med kompetencer og bemande med kapacitet. Vi ønsker i remtiden 

at sikre os at vi kan hyre ressourcer ind begrund af kompetencer og begrund af kapacitet. 

Afslutningsvis: det gælder om at finde balancen. Mit eget er, at kompetencebasen behøver ikke at 

være internt, de kan også sagtens in-source. Det er sket før, da vi havde mange projekter, hyrede vi 

masser af kompetencer, man da v kun havde ét projekt, ”døde” de som kompetence ejer, og blev i 

stedet bare en ressource. Det er et aspekt man virkelig skal holde sig opmærksom på som ledelse.  
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Bilag 5 Spørgeskema 
 

Martin Jensen Grad af interesse  Grad af magt/indflydelse Grad af magt/indflydelse Grad af magt/indflydelse 
Interessent Lav Høj Lav Høj Lav Høj Lav Høj 
Nikolaj Holmer, Administrerende direktør X     X X     X 
Flemming Juul Jensen, Salgsdirektør  X     X X     X 
Benny Lynge, Finansdirektør X     X X     X 
Anders Emus, Projektdirektør X     X X     X 

Malene Rømer Jørgensen,  
Global Supply Chain Manager   X   X   X   X 
Sebastian Burne, Projektindkøber   X X     X X   
Steen Barkholt, IT-chef X   X   X   X   
Martin Jensen, Senior indkøber   X   X   X   X 
Ms. Chris, Projektleder DASH    X   X   X   X 
Mary Grace, Operationel Ressource    X X X   X X X 
         

Malene Rømer Jørgensen Grad af interesse  Grad af magt/indflydelse Grad af magt/indflydelse Grad af magt/indflydelse 
Interessent Lav Høj Lav Høj Lav Høj Lav Høj 
Nikolaj Holmer, Administrerende direktør X     X X     X 
Flemming Juul Jensen, Salgsdirektør  X     X X     X 
Benny Lynge, Finansdirektør X     X X     X 
Anders Emus, Projektdirektør X     X X     X 

Malene Rømer Jørgensen,  
Global Supply Chain Manager   X   X   X   X 
Sebastian Burne, Projektindkøber   X X     X X   
Steen Barkholt, IT-chef X   X   X   X   
Martin Jensen, Senior indkøber   X   X   X   X 
Ms. Chris, Projektleder DASH    X   X   X   X 
Mary Grace, Operationel Ressource    X X X   X X X 
         

Anders Emus Grad af interesse  Grad af magt/indflydelse Grad af magt/indflydelse Grad af magt/indflydelse 
Interessent Lav Høj Lav Høj Lav Høj Lav Høj 
Nikolaj Holmer, Administrerende direktør X     X X     X 
Flemming Juul Jensen, Salgsdirektør  X     X X     X 
Benny Lynge, Finansdirektør X     X X     X 
Anders Emus, Projektdirektør X     X X     X 

Malene Rømer Jørgensen,  
Global Supply Chain Manager   X   X   X   X 
Sebastian Burne, Projektindkøber   X X     X X   
Steen Barkholt, IT-chef X   X   X   X   
Martin Jensen, Senior indkøber   X   X   X   X 
Ms. Chris, Projektleder DASH    X   X   X   X 
Mary Grace, Operationel Ressource    X X X   X X X 
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Bilag 6 Interview, Anders Emus 
 

• Hvad betaler BWSC (estimeret) for en oversøisk ressource kontra en in-house ressource? 

Anders Emus: Vores interne kostpris for indeværende det er 600 kr./t og en indkøber havde på 

Surinam projektet 2000 timer til rådighed. Så når vi har en ressource, altså dem i projekterne, så alle 

de ressourcer vi trækker ud i projekterne, lå oppe hos mig, eller Christian Paulsen, og blev så trukket 

timemæssigt så det blev trukket én time på projektet, og de kom videre til mig, og så betalte jeg 

lønningerne. Så BWSC-timen koster 600 kr./t ude i et projekt. Det er egentlig en meget simpel måde 

at gøre det på, og her havde jeg så udfordringen i at have ressourcer nok. Her ser et projekt ideologisk 

på hvor mange timer de har brug for i dag og i morgen, og det er en udfordring at anskaffe ressourcer 

nok. Vi benytter oversøiske ressourcer hos Smart Design, der laver 3-D design for os og til 

projekterne og betaler 200 kr./t., for at de laver arbejde for os. Vi har før brugt DASH til Engineering, 

og de har samme timepris på 200 kr./t, og der er ingen ekstra omkostninger eftersom MES også ejer 

DASH og er vores moderselskab. Så min pris er 200 kr./t.  

 

• Ville besparelserne kunne måles i projekterne, i så fald hvordan?  

Anders Emus: Måden det måles på med denne besparelse, er at vi fakturer oversøiske timer og 

BWSC-timer ud i projekterne, så der er en direkte besparelse for projekterne og det kan måles. 

Projekterne får værdien ned i projekterne ved oversøiske projekter, og det har vi gjort fordi hvis vi 

kun havde sagt at én time er én time lige meget omkostninger, så ville det afspejles at en medarbejder 

i BWSC eksempelvis bruger én time på en opgave og en oversøisk ressource bruger to timer på at 

løse en opgave, ville det ikke give mening for projektet. Så ville man til hver en tid hellere have en 

BWSC-ressource der er hurtigere, men eftersom de kan se omkostningerne, giver det mening. Så for 

at modvirke det, fakturer man 200 kr/t for oversøiske timer ud i projekterne.  

 

• Ville det være gavnligt for BWSC at outsource operationelle projektudførelsesopgaver?  

Anders Emus: Når vi taler eksterne ressourcer, har vi i den sidste halvandet årstid benyttet rigtig 

mange konsulenter og det har så det modsatte fortegn, da de umiddelbart er væsentlig dyrere i form 

af ca. 800 kr./t. Det er oversøiske ressourcer ikke, og de er virkelig gavnlige netop fordi der kan skrues 

op og ned på forbruget efter behov. Det gør ike så meget om vi har 10 eller 15 oversøiske ressource-

medarbejdere i gang, men det gør en kæmpe forskel hvis vi har dem ansat i BWSC. Vi har før 

requested et antal timer i DASH, men vi er ikke forpligtet til at bruge dem. Så hvis vi requester 1000 

timer og kun bruger 800 timer, så må de selv om at afskaffe de 200 ekstra timer.  
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Bilag 7 Retningslinjer 
 

 
 

** 
* 

*** 

BWSC                                                   DASH – PROCUREMENT                                                                      SUPPLIER 

Confirmation 
Received in 

procurement mailbox 
within 4 days? 

             

Responsible purchaser in 
BWSC is contacted by 
forwarding OC mail from 
supplier and requested 
to take action 

Is confirmation 
In agreement with BWSC 

“Procedure for  
accepting OC” 

Order confirmation is uploaded into 
Outlook and IFS, change status from 
“released” to 
“confirmed” and date updated into 
column “promised delv. Date” 

Yes 

No 

                 Filing of PO & OC 

MISSING ORDER CONFIRMATIONS 

Issue PO and forwarded 
to supplier with cc.  
procurement@bwsc.dk 

PO is uploaded into 
IFS and Outlook from 
Procurement mailbox 

Issues Order 
confirmation 

Yes 

No 

See Flowchart for missing 
Order confirmation  
procedure  

OBS: 
*Using PO or Req. no. to identify 
making correct filing in system 
 
**Missing Outlook folder for 
filing mail is marked “Blue” and 
responsible purchaser contacted 
 
***Mail is marked “Orange” until 
clarification  
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Bilag 8 Interview, Martin Jensen  
 

• Hvilke operationelle arbejdsopgaver kan med fordel outsources for at hjælpe din 

arbejdsbyrde?  

Martin Jensen: Typisk ville jeg bruge rigtig meget tid på at lave administrativt arbejde i form af 

forespørgsler, bestillinger, opfølgning arkivering og faktura matchning. Det ville jeg faktisk sige jeg 

bruger det meste af min tid på, desværre. Jeg kan til tider ikke bruge nok tid på at undersøge de bedste 

priser, eller den bedste leveringstid, fordi jeg har for travlt med at sikre at mine bestillinger ankommer 

til tiden og bliver bekræftet i IFS. Af den årsag kan det ofte være nemmere at bestille hos de 

leverandører vi ofte bruger for at få en hurtig levering og så ved jeg at jeg ikke behøver at bruge min 

tid på at følge op. Hvis man kunne fjerne alle de administrative opgaver fra mit bord, ville det give 

mig muligheden for at forholde mig mere kritisk til mine indkøb hvis den byrde blev fjerne så det 

ville hjælpe mig rigtig meget.   

 

• Hvor lang tid estimerer du (ca.) det ville tage at opsætte guideliens for disse arbejdsopgaver 

så en servicefunktion kan varetage dem?  

Martin Jensen: Jeg har selv lavet guidelines før som vi bruger i dag, og det tager en del tid. Det 

kommer jo an på kompleksiteten af opgaven, men drejer det sig om opgaver som jeg nævnte tidligere? 

(Ja), så ville jeg sige at de er forholdsvis nemme at lave. Vi bruger noget der kaldes swimlanes, hvor 

de viser hvad personen skal gøre, altså, step-by-step, så hvis de er i tvivl kan de følge den procedure 

i stedet for at spørge mig eller andre og bruge vores tid. (Hvor lang tid brugte du på at lave disse 

swimlanes?) De guides jeg har lavet til vores indkøbere har nok taget omtrent 3-6 timer at lave hver, 

selvfølgelig afhængig af hvor komplekst det er, men så er de også rigtig flotte.  

 

• Hvor meget tid estimerer du at kunne spare ved at fjerne disse operationelle opgaver fra dit 

bord?  

Martin Jensen: Uha, rigtig meget. Jeg tror jeg konterer omtrent 1-2 timer dagligt på administration 

hvor jeg bruger min tid på at følge op og klare administrative opgaver. (konterer du disse timer på 

projektet?) Ja, det er jeg jo nødt til i en vis grad, men hvis man har flere projekter, kan det være svært. 

Jeg tror omtrent 1-2 timer passer meget godt, om dagen. Den tid kunne jeg jo bruge på at lave bedre 

indkøb eller aftaler med leverandører så det vil jeg rigtig gerne have væk!  
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Bilag 9 Forgreningsdiagram  
(Problem) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manglende indsats fra samarbejdets 
interessenter, forberedelse og kulturforståelse 

Mislykkedes etablering af samarbejdet 

Forholdet mellem DASH og BWSC lykkedes 
ikke og som konksekvens af dette forringes 

forholdet med ejer selskabet MES 

Samarbejdet har ikke den ønskede effekt i 
BWSC’s projektorganisationen og skaber et 

skuffende resultat 

Topledelsen i BWSC vælger at sløjfe 
samarbejdet og derfor opnår BWSC ingen 

effekt  

Manglende engagement 
for projektets etablering 

Manglende tillid mellem 
parterne 

Skeptisme ang. 
samarbejdets sucess inden 

etablering 

Manglende forberedelse 
til samarbejdets 

etablering 

Ingen udarbejdelse af 
SOP’er til udførsel af 

operationelle 
projektudførelsesopgaver 

Ingen interesse i 
samarbejdets etablering 

Manglende 
kulturforståelse 

Hensynsløs 
kommunikation i 

projektet  

Ingen forståelse for 
kulturelle forskelle 

mellem 
samarbejdsparterne 
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Bilag 10 Forgreningsdiagram  
(Mål)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stor indsats fra samarbejdets projektledere 
herunder forberedelse og kulturforståelse  

Vellykket etablering af samarbejdet  

Vel etableret forhold mellem DASH og 
BWSC og som resultat forøget Forhold til 

MES  

Samarbejdet bærer den ønskede effekt i 
projektorganisationen og som resultat en 

besparelse for BWSC 

Topledelsen anerkender potentialet for 
samarbejdet og vælger at implementere det 

yderligere i virksomheden 

Engagement for 
samarbejdets sucess og 

etablering 

Tillid mellem parterne 
inden etablering 

Dedikerede projektledere  

Forberedelse fra 
samarbejdets 
projektledere  

Udarbejdelse af SOP’er 
til udførsel af 
operationelle 

projektudførelsesopgaver 

Høj interesse i 
samarbejdets etablering 

Forståelse og respekt for 
kulturforskelle 

God kommunikation i 
projektet  

Etablering af kurser for at 
danne forståelse for 

kulturforskelle 



 

  Side 99 af 99 
 

Bilag 11  Forgreningsdiagram 
  (Strategi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Stor indsats fra samarbejdets projektledere 
herunder forberedelse og kulturforståelse  

Vellykket etablering af samarbejdet  

Vel etableret forhold mellem DASH og 
BWSC og som resultat forøget Forhold til 

MES  

Samarbejdet bærer den ønskede effekt i 
projektorganisationen og som resultat en 

besparelse for BWSC 

Topledelsen anerkender potentialet for 
samarbejdet og vælger at implementere det 

yderligere i virksomheden 

Engagement for 
samarbejdets sucess og 

etablering 

Tillid mellem parterne 
inden etablering 

Dedikerede projektledere  

Forberedelse fra 
samarbejdets 
projektledere  

Udarbejdelse af SOP’er 
til udførsel af 
operationelle 

projektudførelsesopgaver 

Høj interesse i 
samarbejdets etablering 

Forståelse og respekt for 
kulturforskelle 

God kommunikation i 
projektet  

Etablering af kurser for at 
danne forståelse for 

kulturforskelle 
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