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Executive summary  

This thesis focuses on risks involved in the process of returned products in the legislation driven 

reverse supply chain within the recycling industry. There are many risks involved in the process of 

returned materials and products, and risk management in the reverse supply chain is a relatively 

unexplored phenomenon. In order to strengthen the competitiveness, and support the overall 

business strategy a risk management tool will assist the company in achieving these objectives. 

The purpose of this thesis is to create a suggestion for a supply chain risk management tool for 

future use in the reverse supply chain of the case company.    

In order to create the suggestion for a risk management tool the following question is to be 

answered: 

 

“How can the case company identify, assess, quantify, control and mitigate risks within the reverse 

supply chain”. 

 

Initially, a pre-survey is conducted to create an understanding of how the case group is working 

with supply chain risk management issues. To form a general view a literature review is conducted 

to deduce the most relevant findings. In addition, “what-if” scenarios are explored to identity the 

risks within the reverse supply chain of the case company. 

A strategic analysis is conducted to create an understanding of the company and support the 

collected empirical data in identifying risks.  

An analysis, of the collected empirical data shows that the case group has no structured approach to 

risk management issues. 

By combining parts of different risk management frameworks found in the literature review it is 

possible to create a risk management framework for the reverse supply chain. 

The thesis concludes that the case company by following the suggested supply chain risk 

management framework for the reverse supply chain is able to create and develop a structured 

approach best suited for the size of the company and the available resources.  

The findings of the thesis are used in a perspective to address that the framework should be tested in 

other parts of the case group in order to validate the effectiveness and efficiency of the framework.  

Additionally, the company should monitor the literature and development within reverse supply 

chain risk management for future adjustment of the framework.  
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1. Indledning 

Den globale økonomi er usikker som aldrig før og det giver udfordringer i vilkårene for ledelse og 

styring af supply chains
1
 i disse år. Krise, klima, globalisering, konkurrence, teknologi og voksende 

kompleksitet er alle medvirkende til at nøgleordet for supply chains i 2012 bliver sårbarhed. De 

alvorlige hændelser medfører, at der skal langt større fokus på alternativer, der tilbyder fleksibilitet 

og pålidelighed, nemlig styring og håndtering af supply chain risici.  

Supply chain risk management
2
 er et område de fleste virksomheder ofrer meget beskeden 

opmærksomhed på. De fokuserer i stedet på at minimere omkostninger uden systematisk og bevidst 

hensyntagen til risici, hvilket ikke altid er den bedste løsning set ud fra en total 

omkostningsbetragtning
3
.  

Derfor er vigtigheden af risikostyring i virksomhedernes supply chains tiltaget de seneste år, og 

evnen til at analysere og vurdere egen sårbarhed over for en given risiko samt evnen til at reagere 

hensigtsmæssigt og rettidigt får større og større betydning.  

Indenfor branchen for genvinding
4
 af elektrisk og elektronisk udstyr, fungerer de traditionelle 

forward supply chain mekanismer ikke på samme måde i en reverse supply chain
5
. Risikostyring i 

en reverse supply chain er et begreb som er relativt uudforsket, selvom der er mange risici 

involveret i returneringen af et produkt til genvinding. For at sikre et kontinuerligt og forbedret 

materiale flow og en forbedret konkurrenceevne i virksomhedens supply chain, er der behov for en 

effektiv risikostyring i en reverse supply chain.  

En årlig undersøgelse foretaget af PRTM Management Consultants omhandlende global supply 

chain trends i 2010-2012 fremhæver supply chain risk management som en væsentlig udfordring og 

mulighed for at sikre den fremtidige konkurrenceevne. Undersøgelsen som er foretaget blandt 350 

produktions- og servicevirksomheder, hvoraf 40 % af respondenterne arbejder med supply chain 

management
6
 viser, at disse førende virksomheder tager en end-to-end tilgang i deres arbejde med 

at identificere, prioritere og mitigere
7
 risici i deres supply chain

8
. 

                                                 
1
 Forsyningskæde – herefter supply chain 

2
 Herefter SCRM 

3
 Total cost of ownership 

4
 Der henvises til definitioner i appendix 

5
 Den omvendte forsyningskæde – herefter reverse supply chain 

6
 Herefter SCM 

7
 Herefter imødegåelse 

8
 Global Supply Chain Trends, 2010-2012 
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Derfor er det essentielt at virksomheder forstår at imødekomme disse risici i deres supply chain og 

indarbejde denne tilgang som en del af forretningsstrategien 

1.1 Problemfelt og problemformulering  

Case virksomheden har de seneste år oplevet hændelser i deres globale supply chain, som følge af 

manglende fleksibilitet, modstandskraft og risikosikring har medført øgede omkostninger i form af 

stigende transportomkostninger, kapacitetsproblemer og forringet kundetilfredshed. Ifølge den 

administrerende direktør i Danmark, har der fra ledelsens side ikke været den nødvendige 

strategiske fokus på netop denne problemstilling, hvorfor det synes interessant at analysere 

virksomhedens supply chain med det formål at skabe et forslag til identificering, vurdering, 

kvantificering, styring og imødegåelse af risici i case virksomhedens reverse supply chain.  

SCM begrebet får mere skærpet opmærksomhed i virksomhederne og beskrives mere og mere i 

litteraturen, og succesfulde supply chains er de kæder, som er styret af en bevidst stræben efter at 

opnå en win-win løsning baseret på gensidig tillid.  

”Forsyningskæder konkurrerer – ikke virksomheder
9
”  

Derfor vil der i det følgende projekt analyseres, hvordan case virksomheden overordnet set 

anvender SCRM og hvordan virksomheden effektivt og uden større investeringer fremadrettet kan 

anvende et værktøj til identificering, vurdering, kvantificering, styring og imødegåelse
10

 af risici i 

deres supply chain.  Følgende problemformulering er til dette formål opstillet: 

- Hvordan kan case virksomheden identificere, vurdere, kvantificere, styre og imødegå 

risici i en reverse supply chain? 

For at undersøge denne problemstilling vil følgende undersøgelsesspørgsmål blive besvaret. 

For at skabe den kontekst dette afgangsprojekt skrives i, er det nødvendigt at undersøge de i 

litteraturen forskellige synspunkter og tilgange til SCRM. 

1. Hvilken SCRM litteratur findes? 

Med udgangspunkt i problemformuleringen finder jeg det relevant at undersøge, om der for 

nuværende anvendes SCRM eller i hvilken udstrækning, der anvendes SCRM i Case virksomheden 

koncernen. 

2. Hvordan anvender case koncernen SCRM? 

                                                 
9
 Supply chain magasinet nr.11 november 2010 

10
 Kommer af mitigation – herefter imødegåelse 
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Med baggrund i SCRM litteraturen og aspekter af en strategisk analyse udledes de mest anvendelige 

elementer, der danner udgangspunktet for hvordan case virksomheden identificerer, vurderer og 

kvantificerer risici. 

3. Hvordan kan case virksomheden fremadrettet identificere, vurdere og kvantificere 

risici i deres reverse supply chain? 

Når risici er identificeret, vurderet og kvantificeret skal virksomheden afgøre, hvilke risici der skal 

danne grundlaget for den efterfølgende styring af risici.  

4. Hvordan kan risici styres fremadrettet? 

Hernæst undersøges, hvilke teoretiske muligheder case virksomheden har for at imødegå risici i 

deres reverse supply chain. 

5. Hvordan imødegås risici i case virksomhedens reverse supply chain? 

Formålet med dette afgangsprojekt er altså, at udarbejde et forslag til, hvordan SCRM kan 

indarbejdes i case virksomheden. 
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1.2 Projektets struktur 

Strukturen for dette projekt er visualiseret i en den lineært opstillede figur herunder. Elementernes 

nummerering henviser til det relaterede afsnit i indholdsfortegnelsen. De grå bokse fremhæver 

forholdet mellem undersøgelsesspørgsmål og det specifikke afsnit. Sammenhængen mellem afsnit 

seks og syv illustrerer at undersøgelsesspørgsmål tre indgår som en del af begge afsnit. Teori og 

litteraturafsnittet afsluttes med en modeloversigt over hvilken teori og litteratur, der anvendes i 

analyse del 1 henholdsvis del 2. 

Undersøgelses 

spørgsmål 3,4,5

Undersøgelses 

spørgsmål 3

Undersøgelses 

spørgsmål 2

Undersøgelses 

spørgsmål 1

Analyse del 1

 Strategisk analyse

Indledning, problemformulering 

samt afgrænsning

Præsentation af casevirksomhed og 

koncern

Teori og Litteraturafsnit

Analyse

SCRM i case koncernen

1

9

8

7

6

5

4

2

Konklusion

Perspektivering

Metode

Analyse del 2

Framework SCRM

3

 

Model 1 Projektet struktur Kilde: Egen tilvirkning 
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1.3 Afgrænsning 

I dette projekt er der valgt at foretage en række afgrænsninger. Dette er gjort dels for at skabe en 

logisk og klart defineret ramme for dette projekt, dels for at kunne give konkrete bud på hvordan 

case virksomheden kan indarbejde SCRM i organisationen.  

Den opstillede problemformulering og de dertil hørende undersøgelsesspørgsmål har til formål at 

opstille et forslag til hvordan SCRM kan indarbejdes i case virksomheden. Der afgrænses fra at 

vurdere de økonomiske betragtninger, der på baggrund af styring og imødegåelse vil være det næste 

naturlige trin for virksomheden at foretage. I erkendelse af, at de økonomiske betragtninger er 

væsentlige og relevante for virksomheden, skal denne betragtning dog medtages når frameworket 

anvendes. 

Projektet vil ikke skabe forslag til, hvordan frameworket implementeres i case virksomheden, men 

denne betragtning vil indgå som en del af perspektiveringsafsnittet.  

Der afgrænses fra at inddrage de finansielle risici og betragtninger forbundet med de kollektive 

ordningers udbudsproces, da det styres centralt i Corporate Finance. 

I dette projekt fokuseres der alene på case virksomheden, som er en del af case koncernen. 

Herunder ses fokusområdet for projektet. 

Case 

virksomhedens 

behandlingsanlæg

Case virksomhed
Tier 2 

leverandører

Specialiserede 

behandlingsanlæg

Tier 1 

leverandører

Fokusområde for 

afgangsprojekt

 

Model 2 Fokusområde for projekt Kilde: Egen tilvirkning 

2. Præsentation af casevirksomhed og koncern 

Afsnit undladt pga. fortrolighed 

2.2 Virksomhedsbeskrivelse Case virksomheden 

Case virksomheden er en del af case koncernen og tilbyder tjenester og helhedsløsninger i 

forbindelse med indsamling, adskillelse og genvinding af udtjente elektriske og elektroniske 



  
Side 10 

 
  

produkter som f.eks. tv, radio, computere, køleskabe, hårde hvidevarer mm. Da WEEE
11

 

lovgivningen, som beskrives nærmere i afsnit 2.3, samt de igennem kollektive ordninger afgørende 

udbud spiller en stor rolle i forhold til genvinding af elektriske og elektroniske produkter, er det 

essentielt at få en andel af disse udbud for at kunne overleve på markedet. Ud over at få en del af 

disse udbud skal genvindingsvirksomhederne samtidig opfylde de krav, der ligger i den danske 

elskrotbekendtgørelse
12

. 

Case virksomheden befinder sig på et dynamisk marked med stort fokus på pris fra B2C
13

 

kundesegmentet og hvor lovgivningen spiller en væsentlig rolle.  

B2C segmentets produkter udbydes gennem kollektive ordninger, typisk af 2-3 års varighed og skal 

ses som værende bundvolumen, mens B2B
14

 segmentet kræver mere fleksibilitet og alternative 

løsninger for at opnå det fulde indtjeningspotentiale. Ifølge den administrerende direktør i Danmark, 

er den overordnende forretningsstrategi for case virksomheden at bibeholde en markedsandel på 

minimum XX % af B2C markedet samt øge volumen på B2B markedet med XX % pr. år. 

 

Case virksomheden har eksisteret i Danmark siden år 2000 og indsamler ca. 25.000 tons elektrisk 

og elektronisk affald fra B2C segmentet pr. år fra ca. 300 kommunale genbrugspladser samt et 

større antal B2B kunder til 2 centrale lagre i øst henholdsvis vest Danmark, hvorefter affaldet 

eksporteres til case virksomhedens egne behandlingsanlæg i udlandet. Case koncernen har på 

europæisk niveau 23 lokationer fordelt på 10 lande og har ca. 1.000 ansatte.  Der henvises til 

appendix 7. 

2.3 WEEE lovgivning Danmark 

WEEE er en forkortelse for Waste of Electrical and Electronic Equipment eller på dansk, affald af 

elektrisk og elektronisk udstyr.  

WEEE direktivet
15

, godkendt af EU 27 jan 2003 har til formål at sikre en miljømæssig ansvarlig 

håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter, øge genvindings- og 

nyttiggørelsesgraderne samt at opfordre medlemsstaterne til at designe og producere mere 

miljøvenlige produkter for at minimere mængden af affald som skal deponeres
16

. 

                                                 
11

 Waste Electrical Electronic Equipment 
12

 https://www.dpa-system.dk/da/WEEE/Producentansvar/LovgivningeniDanmark 
13

 Business to Customer 
14

 Business to Business 
15

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0024:0038:da:PDF 
16

 Affald uden eksisterende behandlingsformer 

https://www.dpa-system.dk/da/WEEE/Producentansvar/LovgivningeniDanmark
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0024:0038:da:PDF
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For at opnå dette er producentansvaret blevet indført som en del af WEEE direktivet som betyder, 

at producenter og importører skal betale for håndteringen og bortskaffelsen af deres markedsførte 

produkter. Det er miljømyndighederne i Danmark som overvåger og sikrer, at alle producenter og 

importører opfylder deres ansvar
17

.  

Producenter og importører har organiseret sig i kollektive ordninger, der varetager deres 

producentansvar og udbyder deres markedsførte mængder til genvindingsvirksomheder, som f.eks. 

case virksomheden. 

 

WEEE-direktivet er implementeret i Danmark ved ændring af Lov om miljøbeskyttelse (MBL) og 

Elskrotbekendtgørelsen
18

 med senere ændringer. Til administration af reglerne og varetagelse af det 

nationale producentregister blev organisationen WEEE-System (nuværende DPA-System) oprettet i 

medfør af Miljøbeskyttelsesloven. 

Herunder ses aktører og de indbyrdes relationer jf. producentansvaret WEEE: 

 

Figur 1 Kilde:  www.dpa-system.dk 

 

I Danmark findes ca. 300 kommunale genbrugspladser og 80 centrale opsamlingspunkter hvor 

WEEE kan returneres. WEEE opdeles i 5 fraktioner på disse kommunale opsamlingssteder, hvorfra 

de afhentes jf. elskrotbekendtgørelsens bestemmelser. 

De 5 indsamlingsfraktioner er: 

 Store husholdningsapparater  

 Kølemøbler 

 Små husholdningsapparater 

 Skærme og monitorer 

 Lyskilder 

                                                 
17

 www.dpa-system.dk 

 
18

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Nyheder+affald/Ny_elektronikaffaldsbekendtgoerelse.htm 

 

http://www.dpa-system.dk/
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Nyheder+affald/Ny_elektronikaffaldsbekendtgoerelse.htm
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I nedenstående figur 2 illustreres det danske retursystem for indsamling og transport for en kollektiv 

ordning. Før WEEE direktivets implementering i Danmark, var de danske kommuner og 

affaldsselskaber selv ansvarligt for at sikre behandling og bortskaffelse af elektrisk og elektronisk 

affald, og derfor foregik forhandlingerne dengang direkte mellem genvindingsvirksomhederne og 

kommuner/affaldsselskaber.  

 

Figur 2 Retursystem for elektrisk og elektronisk affald Kilde: Chaira Gobbi (2008) 

 

Som figuren viser, har kommuner og affaldsselskaber ansvaret for at sikre den lokale indsamling fra 

borgerne og opdele affaldet i 5 fraktioner. Når kommunen ønsker at få afhentet en af de 5 fraktioner 

kontakter de genvindingsvirksomhederne, som afhenter fraktionerne i henhold til de i lovgivningen 

definerede regler, og som figuren viser, ophører kommunernes ansvar derefter. Affaldet indsamles 

til lokale opsamlingssteder, hvorfra det eksporteres til udenlandske behandlingsanlæg eller 

alternativt til lokale produktionsanlæg, hvorefter det neddeles til mindre fraktioner, som 

efterfølgende transporteres til mere specialiserede behandlingsanlæg. 

3. Metode  

I det følgende metodeafsnit har til formål at angive de undersøgelsesmetoder, som er valgt 

henholdsvis fravalgt at anvende i dette afgangsprojekt, for at besvare projektets opstillede 

problemformulering. Ifølge Andersen (2008), er metodevalg altid et valg og fravalg mellem flere 

forskellige muligheder. For at opsætte en ramme for metodeafsnittet er der valgt at anvende dele af 

nedenstående figur ”The research process onion” (Saunders el at 2003).  
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Figur 3 The research process onion Kilde: Saunders et al (2003) 

3.1 Forsknings paradigme 

Når valget til forsknings paradigme foretages omfatter det, hvordan viden om virkeligheden bør 

fremskaffes. Den metodiske tilgang der vælges, er bestemt af den virkelighed der studeres.  

Ifølge Saunders et al (2003) findes der tre typiske tilgange til hvordan virkeligheden bør forstås, 

positivisme, realisme og interpretivisme. 

Den positivistiske tilgang omfatter omgivelsernes viden som værende objektiv og selvindlysende, 

og virkeligheden kan anskues uafhængigt at undersøgerens opfattelse. Tilgangen anvender teori til 

at understøtte fortolkningen af data. Positivisme taler for anvendelse af naturvidenskabelige 

metoder til at studere den sociale virkelighed. Undersøgerens rolle er, at teste teorier og skabe 

materiale til udviklingen af love. (Bryman og Bell, 2007) 

Den interpretivistiske tilgang omfatter at den viden, der findes i omgivelserne sker på baggrund af 

fortolkning og subjektiv udvælgelse og desuden ses virkeligheden som en social konstruktion.  

Essensen af realisme omfatter, at sandheden er det, som sanserne fortæller om virkeligheden og 

baseret på, at der findes en virkelighed uafhængig af menneskets bevidsthed. (Saunders et al, 2003) 

I dette projekt antages det, at forskningsparadigmet er den positivistiske tilgang, da denne tilgang 

understøtter problemets virkelighedsopfattelse.  
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3.2 Forsknings tilgang 

I forbindelse med produktion af viden om samfundet, organisationer eller menneskelig adfærd kan 

der anvendes to tilgange, den induktive tilgang og den deduktive tilgang, som begge angiver 

fremgangsmåder hvorpå der kan drages videnskabelige slutninger.  

Den deduktive metode anvender teorien og generelle principper til at belyse et konkret problem, og 

kaldes ofte for bevisførelsens vej. Hvis der tages udgangspunkt i specifikke teorier for at anvende 

disse til at belyse en given problemstilling, er der gennemført en deduktiv tilgang (Andersen, 2008). 

Den induktive metode tager udgangspunkt i en enkelt hændelse for at slutte sig til et generelt 

princip om teorien, og hvor der tages udgangspunkt i empirien for at slutte sig til en generel viden 

om teorien.  

Saunders et al (2003) opstiller forskellene mellem den deduktive og induktive metode, men nævner 

desuden, at de to metoder kan kombineres.  

I dette projekt anvendes teorien til at belyse problemstillingen og dermed kan forskningstilgangen 

betegnes som værende deduktiv. 

3.3 Forsknings strategi 

Valg af forskning strategi er en betegnelse for den måde, hvorpå der udforskes det fænomen, der er 

genstand for undersøgelsen (Andersen, 2008). Herigennem kan vælges hvilken strategi, der skal 

anvendes til indsamling, analyse og tolkning af data.  

Saunders et al (2003) foreslår seks forskellige forsknings strategier, som ses af figur 3, og desuden 

foreslår Saunders et al (2003) at anvende en ´mixed´ model strategi, der kombinerer både 

kvalitative og kvantitative dataindsamlings teknikker og analyse processer, der ligeledes kan 

kombineres med andre dele af analysen eller hvor den kvantitative og kvalitative kombineres som 

en del af undersøgelsen. Da dette projekt omhandler én organisation og da fænomenet ikke har 

været genstand for undersøgelse tidligere, da man ikke har været opmærksom derpå, kan det ifølge 

Andersen (2008) betegnes som et ´single case´ studie, som er fænomenafslørende.   

Da der i projektet indsamles kvalitative data gennem interviews, og efterfølgende analyserer disse 

data ved en kvantitativ proces, vælges der en mixed model forsknings strategi.  

Derfor kan dette projekt betegnes som et single case studie med en mixed model forsknings strategi. 
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3.4 Dataindsamling 

Ifølge Andersen (2008) kan der anvendes flere metoder til at indsamle data. Det første element 

vedrører typen af data, henholdsvis kvantitative data eller kvalitative data, hvor det andet element 

vedrører undersøgerens medvirken ved indsamlingen af data. Primærdata er data undersøgeren selv 

har indsamlet, hvorimod sekundærdata er indsamlet af andre.  

Eftersom forsknings strategien er et case studie, havde jeg adgang til flere dataindsamlingsmetoder. 

Først søgte jeg materiale fra relevante primære og sekundære kilder af dokumentarisk data, for at 

opbygge den nødvendige viden om case virksomheden. På denne baggrund kunne jeg forberede min 

primære dataindsamling samt teoriapparat til den efterfølgende analyse.  

3.5 Primær dataindsamling 

Jeg indsamlede primærdata gennem en ”what-if” workshop og gennem observationsteknikker som 

værende direkte deltagende observatør samt ved anvendelse af semi-strukturerede kvalitative 

interviews. Den deltagende observationsteknik er især velegnet ved casestudier, hvor der forsøges at 

tilegne sig en helhedsforståelse af de fænomener, der undersøges (Andersen, 2008). 

Udgangspunktet for den primære dataindsamling var først og fremmest at identificere risici i case 

virksomhedens reverse supply chain og skabe en forståelse af, om eller i hvilken udstrækning case 

koncernen anvender SCRM. Dette sammen med sekundærdata udleveret fra virksomheden og en 

SCM teoribase mener jeg, at have tilstrækkelig data til at gøre valide konklusioner i denne opgave. 

Den semistrukturerede interviewramme tillod mig at udnytte sondrende samt redegørende aspekter 

ved denne interviewform, hvilket er relevant i en situation hvor jeg som interviewer, måtte anlægge 

en fænomenologisk tilgang. (Saunders et al, 2003).  

Jeg foretog interviews med de følgende personer i Case virksomheden:  

 Administrerende direktør i Danmark. 

 Produktionschef på behandlingsanlæg i udlandet. 

 Udgående logistikchef Business Area WEEE. 

 Managing Director/Chief Executive Officer, Business Area WEEE. 

Formålet med disse interviews var primært at skabe rammerne for problemfeltet i case 

virksomheden og definere dets relative vigtighed for nøglemedarbejdere og ledere i virksomheden 

og sekundært, at udvikle en struktureret metode til at anvende SCRM. ”What-if” workshoppen blev 

afholdt i case virksomheden med den administrerende direktør, med det formål at identificere risici 
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i case virksomhedens supply chain.  Forud for mødet blev en interviewguide
19

 sendt til de 

interviewede, så det var muligt for interviewpersonerne at forberede sig samt indsamle relevant 

materiale. På denne måde søgtes at sikre validiteten og pålideligheden af interviewet (Saunders et 

al, 2003). De foretagne interviews blev indledt med en kort introduktion til researchområdet samt 

forholdet omkring fortrolighedserklæringen. De foretagne interviews blev optaget for at sikre 

datagenkendelighed og længden på disse interviews fremgår af de vedlagte appendix, som er 

opstillet i referatform. Dog skal det nævnes, at Managing director/CEO, Business Area WEEE, ikke 

havde mulighed for at deltage i et opfølgende telefonisk interview, hvorfor han har besvaret 

interviewguiden skriftligt. 

Som en foranalyse og for at skabe en forståelse af virksomheden blev der foretaget en strategisk 

analyse, som havde til formål at understøtte virksomheden i identifikation af risici, henholdsvis 

interne og eksterne forhold, som sammen med ”what if” workshoppen danner grundlaget for 

analyse del 2. 

Case virksomheden har på nuværende tidspunkt forfatteren af dette projekt ansat i virksomheden. 

Dette betegnes som en practitioner-researcher (Saunders et al, 2003), hvilket resulterer i både 

fordele og ulemper. Den primære fordel er en let adgang til fortrolig information samt 

ressourcepersoner, hvorimod ulempen kunne være en uhensigtsmæssig politisk position i 

virksomheden, hvilket kunne manifestere sig i interviewsituationen. Dette kunne betyde undladelse 

af information pga. interne forhold. Denne risiko kunne være søgt undgået ved at lade en tredjepart 

foretage interviews med virksomheden. 

3.6 Sekundær dataindsamling 

Ifølge Andersen (2008) findes der tre typer af sekundærdata, procesdata, registerdata og 

forskningsdata. Forskningsdata er indsamlet i form af artikler og e-journals gennem biblioteket på 

CBS, hvor der primært er anvendt databasen Business Source Complete og EbscoHost  til at søge 

og udvælge akademiske artikler og journaler, der kan understøtte problemstillingen.  

På grund af mangel på akademiske videnskabelige undersøgelser omhandlende SCRM i en reverse 

supply chain, er der foretaget desk research for at skabe et overblik over, hvilke foretagne 

undersøgelser, der kan understøtte problemstillingen. Gennem desk research var det muligt, at finde 

akademiske amerikanske masterafhandlinger specifikt omhandlende SCRM i en reverse supply 

chain.  

                                                 
19

 Appendix 3,4 & 5 

http://esc-web.lib.cbs.dk/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehis
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Kvaliteten og mængden af sekundære kilder samt den primære data anskues som værende solid i 

forhold til opgavens formål og omfang. Sekundær proces og registerdata fra case virksomheden 

dækker over informationer fra hjemmeside, e-mails, budgetter og projektdokumenter, der kunne 

give tilstrækkelig viden om virksomheden til at understøtte den opstillede problemformulering. 

3.7 Dataanalyse 

Dataanalyse anvendes til at kategorisere empiri, for at kunne beskrive de forhold som er 

fremkommet deraf (Andersen, 2008). 

Analysen og fortolkningsfremgangsmåden afhænger af hvilken type data, der er indsamlet, 

kvantitative eller kvalitative.  

Kvalitativ analyse og tolkning kan være omfattende pga. den tætte sammenhæng mellem 

begrebsdannelse, kategorisering og dataindsamling. Tolkning af kvalitative data, er en kreativ 

fremgangsmåde, der ikke kan styres på samme måde som traditionelle analysemetoder (Andersen, 

2008). 

I dette projekt er der, for at skabe et overblik over de foretagne kvalitative interviews, og udlede 

relevante betragtninger derigennem, i analyseafsnittet opstillet en tabel, der anskueliggør en 

kategorisering i 3 temaer i forhold de stillede spørgsmål omhandlende SCRM i case virksomheden 

koncernen. Dette gør det muligt, at fortolke og konkludere på de foretagne interviews. Desuden er 

de foretagne interview blevet optaget og transskriberet i referatform. 

I forbindelse med identifikation, vurdering og kvantificering af risici, er reliabiliteten øget ved at 

inddrage den administrerende direktør i virksomheden til subjekt at vurdere og score sandsynlighed 

og påvirkning af de identificerede risici, for derigennem at eliminere eventuelle varianser i 

forskellene.  

3.8 Metodekritik og validitet 

Metodisk, er den primære svaghed ved denne opgave, at den udelukkende bygger på 

virksomhedsspecifikdata fra case virksomheden. Yderligere datamateriale samt benchmark data fra 

peer virksomheder ville have muliggjort triangulering og dermed en anerkendt metodisk 

sikkerhedsmekanisme for validiteten af dette projekt (Saunders et al, 2003). 

Validiteten af den indsamlede empiri om hvordan case virksomheden koncernen anvender SCRM 

kunne øges ved at inddrage større dele af case koncernen, alternativt andre dele af case koncernen.  

Da organisationen i case virksomheden i Danmark består af få medarbejdere, hvoraf størstedelen af 

disse har en kort anciennitet, er det forfatterens subjektive vurderinger og betragtninger i 



  
Side 18 

 
  

virksomhedens strategiske analyse, der sammen med den indsamlede empiri, danner grundlaget for 

identifikation af risici. På grund af ændringer i organisationen har det ikke været muligt at inddrage 

flere ressourcer til denne analyse, hvilket kunne have bidraget yderligere til reliabiliteten af 

projektet.   

Eftersom SCRM i en reverse supply chain ikke tidligere er blevet undersøgt, findes der ingen 

akademiske peer-reviewed artikler eller journaler, dette projekt kan sammenholdes med. Validiteten 

af forslaget til SCRM i case virksomheden skal testes og afprøves på organisationen eller i andre 

dele af organisationen for at sikre validiteten, da gyldigheden af masterafhandlingerne kan give 

anledning til diskussion.  

Desuden er det en svaghed for en akademisk opgave, at case virksomheden har pålagt forfatteren 

fortrolighedskrav, hvilket kan medføre svære formuleringer og uklare konklusioner. Desuden kan 

der ses i begrænsning i observationsteknikkerne benyttet ved indsamling af primære data, da det 

frembringer et fænomen kaldet selektiv perception, hvilket gør at observatøren kun iagttager og 

registrerer visse ting, og derfor vil medføre en begrænset oplevelse af det studerede fænomen. Dette 

kan dog imødegås ved at sætte flere observatører på opgaven eller hvis observatøren tilegner sig 

andre perspektiver, hvilket dog besværliggøres hvis observatøren ikke er bevidst om eget perspektiv 

(Andersen, 2008). 

4. Teori & litteraturafsnit  

Det efterfølgende afsnit har til formål at afdække og forklare de teoretiske og litteraturmæssige 

rammer, som danner fundamentet for analysen vedrørende identifikation, vurdering, kvantificering, 

styring og imødegåelse af risici i case virksomheden. Som udgangspunkt for analysen er det 

essentielt at klarlægge de elementer, der indgår i SCM, vise forskellen på de elementer der indgår i 

den traditionelle forward supply chain og den reverse supply chain samt elementer af SCRM. Der 

vil ligeledes inddrages teoretiske modeller, der har til formål at understøtte identifikationen af risici 

i den kommende analyse del 1.  

Der foretages derfor en gennemgang af eksisterende litteratur omhandlende SCRM, for derigennem 

at udlede den mest anvendelige metode til analysen. Det findes ligeledes relevant for 

afgangsprojektet at definere forskellene mellem den traditionelle forward supply chain og den 

reverse supply chain, da det tydeliggør den kontekst som case virksomheden eksisterer under. 

Der søges desuden at undersøge, hvilken litteratur der eksisterer om reverse SCRM, for at udlede 

den mest anvendelige metode til brug i analysen. 
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4.1 Supply Chain Management 

Virksomheder i en supply chain er koblet sammen med leverandører, distributører og kunder 

gennem fysiske, informative og finansielle strømme. Virksomheder kan derfor ikke undgå at 

overveje, hvilken rolle de spiller i disse forhold og styringen kræver derfor, at virksomheden er i 

stand til at identificere de kritiske elementer. For at skabe fundamentet for den senere analyse, vil 

der i dette afgangsprojekt inddrages dele af SCM, der understøtter den opstillede 

problemformulering.  

Ifølge Bozarth et al (2006) kan SCM defineres som: 

”Den aktive styring af forsyningskædeaktiviteter og forhold med det formål at maksimere 

kundeværdien og opnå en vedvarende konkurrencemæssig fordel. Det repræsenterer en bevidst 

indsats for en virksomhed til at udvikle og styre forsyningskæden på den mest effektive måde.” 

For at give et holistisk billede af hvilke processer der indgår i forsyningskæde betragtningen 

anvendes GSCF modellen. Modellen er udviklet af en række af verdens største virksomheder, der 

har forsøgt at redefinere begrebet SCM, og denne gruppe er senere omtalt som The Global Supply 

Chain Forum (GSCF). Modellen er udviklet i bestræbelserne på at understrege vigtigheden af 

relations bearbejdning af leverandører, kunder og samarbejdspartnere samt hvilke informations og 

varestrømme der løber gennem og på tværs af virksomheder. Formålet med modellen er, at beskrive 

de strategiske overvejelser samt de dertil hørende operationelle processer. GSCF modellen lægger 

vægt på, at alle processer i virksomheden er i tråd med strategien, og således sikrer en kontinuerlig 

og ensartet måde for procesoptimeringerne. Modellen som er opstillet på baggrund af litteratur- og 

casestudier definerer SCM som: 

”Integration af nøgle forretningsprocesser fra slutkunden igennem de oprindelige leverandører 

som udbyder produkter, services og information, der øger værdi til kunder og andre interessenter” 

(Lambert et al, 2005). 
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Figur 4 GSCF model Kilde: Lambert et al (2005) 

Denne model bidrager til at forstå vigtigheden af, at de operationelle processer skal understøtte de 

strategiske overvejelser, herunder konkurrencestrategien. I det kommende analyseafsnit foretages 

en strategisk analyse af case virksomheden, for derigennem at identificere interne og eksterne risici 

og samtidig understrege, at de operationelle processer skal understøtte konkurrencestrategien for at 

virksomheden kan opnå det fulde indtjeningspotentiale.  

4.2 Supply Chain Risk Management (SCRM) 

For at understøtte den til formålet opstillede problemformulering og dertil hørende 

undersøgelsesspørgsmål er en gennemgang af den eksisterende litteratur omhandlende SCRM 

blevet gennemgået.  

Tilgangen til SCRM handler om, at identificere de punkter i virksomhedens supply chain som kan 

udgøre en usikkerheds eller sårbarhedsfaktor og dermed udgøre en potentiel risiko for 

virksomheden.  For at sikre virksomhedens evne til at skabe profit er det afgørende, at 

virksomheden er i stand til at identificere risici samt vurdere sandsynligheden og konsekvensen 

deraf for derigennem at vælge de korrekte risk management strategier
20

, der kan imødegå risici.  

Der findes en hel del litteratur omhandlende SCRM, hvoraf mange af disse forsøger at kategorisere 

risici som det første step, dog ud fra mange forskellige perspektiver.  
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 Risikostyrings strategier – herefter risk management strategier 
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Sodhi, Son, og Tang (2011) har gennemgået litteraturen omhandlende SCRM for at skabe et 

overblik over, hvordan de forskellige forfattere definerer og metodisk benytter tilgangen til SCRM. 

Der er specifikt fokuseret på peer-reviewed artikler, som undersøger risici og usikkerhed i supply 

chains, for at afdække hele bredden af litteraturen. Den nedenstående tabel 1 viser forskelligheden i 

definitionen af SCRM, de forskellige tilgange til SCRM og deres anvendelse i forhold til deres 

undersøgelsesmetoder. De konkluderer, at der for den fremtidige research indenfor SCRM er 3 

væsentlige punkter, som er relevant for yderligere research: 

 Der findes ingen klar konsensus af definitionerne af SCRM. 

 Mangel på research ifht. reaktion på supply chain risiko hændelser. 

 Begrænset empirisk research indenfor feltet SCRM. 

Forskellige tilgange til Supply Chain Risici i artikler som studerer fænomenet: 

Artikler i kronologisk 

rækkefølge 

Tilgang til Risici 

Jüttner et al. (2003) 

 

Baseret på følgende kilder: Miljømæssige risici, netværks 

risici og organisatoriske risici. 

Spekman og Davis (2004) 6 dimensioner af forsyningskæde kilder til risici:  

1) Indgående forsyninger 2) Informationsstrømme 3) 

Finansielle strømme 4) Sikkerhed i de interne systemer 5) 

Forholdet mellem aktører og 6) CSR   

Cavinato (2004) Baseret på 5 underkæder/netværk som kilder til risici: 

1) Fysisk 2) Finansiel 3) Information 4) Relationer 5) 

Udvikling 

Chopra og Sodhi (2004) Kategoriserer forsyningskæde risici som forstyrrelser eller 

forsinkelser. Disse risici vedrører: 

1) Systemer 2) Forecast 3) Ejendomsret 4) 

Tilgodehavender 5) Lager opgørelse 6) Kapacitet 

Christopher og Peck (2004) Kategoriserer forsyningskæde risici som værende 

1) Processer 2) Kontrol 3) Efterspørgsel 4) Udbud og 5) 

Miljø 

Kleindorfer og Saad (2005) Baseret på kilder og sårbarhed af risici 

1) Operationelle uforudseender 2) Naturkatastrofer og 3) 

Terrorisme og politisk ustabilitet 

Bogataj og Bogataj (2007) Kategoriserer forsyningskæde risici som værende 

1) Udbuds risici 2) Proces risici 3) Efterspørgsels risici og 

4) Kontrol risici 

Sodhi og Lee (2007) Kategoriserer bredt de risici der kræver strategiske og 

operationelle beslutninger i forbrugerelektronik industrien 

i 3 kategorier: 

1) Udbud risici 2) Efterspørgsel risici og 3) Kontekstuelle 

risici 

Tang og Tomlin (2008) Kategoriserer forsyningskæde risici som 
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1) Udbud 2) Proces 3) Efterspørgsel 4) Ejendomsret 5) 

Adfærdsmæssige og 6) Politiske/Sociale  

Manuj og Mentzer (2008a) Kategoriserer forsyningskæde risici som 

1) Forsyning 2) Operationelle 3) Efterspørgsel 4) andre 

risici som valuta og sikkerhedsmæssige.  

Manuj og Mentzer (2008b) kategoriseres risici som 

1) Forsyning 2) Operationelle 3) Efterspørgsel 4) 

Sikkerhed 5) Makro 6) Politiske 7) Konkurrencemæssige 

og 8) Ressourcer 

Oke og Gopalakrishnan (2009) Overvejer risici med lav påvirkning og høj sandsynlighed 

samt risici med høj påvirkning og lav sandsynlighed i 3 

kategorier:  

1) Udbud 2) Efterspørgsel og 3) Diverse risici i 

detailsektoren. 

Rao og Goldsby (2009) Kategoriserer forsyningskæde risici som  

1) Framework 2) Problem specifikke og 3) Beslutnings 

relaterede. 

Tabel 1 Egen tilvirkning efter Sodhi, Son, og Tang (2011) 

Ifølge mange forfattere er vurdering samt identifikation af risici og usikkerhed det første step i at 

styre supply chain risici. Virksomhederne benytter dette første trin til at synliggøre de potentielle 

trusler og risici (Chopra og Sodhi, 2004; Manuj og Mentzer, 2008). Det andet trin er en vurdering af 

sandsynligheden for hændelsen, og det tredje step er imødegåelse af risici. Det meste af litteraturen 

indeholder et element af imødegåelse, men som oftest som en del af et større framework
21

. Der 

findes dog litteratur, som primært omhandler imødegåelse, f.eks. foreslår Braunscheidel og Suresh 

(2009), at virksomhedens historie, kultur og organisatoriske sammenhænge har en signifikant 

påvirkning på virksomhedens agility
22

, som afgør hvor god virksomheden er til at reagere og 

imødegå supply chain risici. Imødegåelse af risici involverer prioritering, evaluering og 

implementering af reducerings kontrol (Banisalem, 2008). 

Det sidste element af SCRM processen er, hvordan der responderes på en given hændelse for 

derigennem at reducere og imødegå konsekvensen deraf. Kun få artikler indeholder synspunkter på 

dette element, og størstedelen af disse fokuserer på operationelle risici.  

SCRM elementer som fundet i litteraturen: 
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 Struktur for opbygning/værktøj 
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 Evnen til at reagere 
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Artikler i kronologisk 

rækkefølge 

Identifikation Vurdering Imødegåelse 

Trevelin og Schweikhart (1988) X X  

Johnson (2001)   X 

Hendricks og Singhal (2003)  X  

Chopra og Sodhi (2004) X X X 

Christopher og Lee (2004)   X 

Giunipero og Eltantawy (2004)  X X 

Norman og Jansson (2004) X X X 

Spekman og Davis (2004) X  X 

Zsidisin et al (2004) X X X 

Blackhurst et al (2005)   X 

Hendricks og Singhal (2005a)  X  

Hendricks og Singhal (2005b)  X  

Kleindorfer og Saad (2005) X X X 

Brun et al. (2006)  X  

Choi og Krause (2006)   X 

Cucchiella og Gastaldi (2006)   X 

Gaudenzi og Borhhesi (2006)  X  

Bogataj og Bogataj (2007)  X  

Sodhi og Lee (2007) X  X 

Cheng og Kam (2008) X X X 

Manuj og Mentzer (2008a) X X X 

Tang og Tomlin (2008)    X 

Wagner og Bode (2008a)  X  

Braunscheidel og Suresh (2009)   X 

Jiang et al. (2009)   X 

Knemayer et al (2009) X X X 

Neiger et al (2009) X   

Oke og Gopalakrishnan (2009) X  X 

Rao et al (2009) X   

Trkman og McCormack (2009) X X  

Ellis et al (2010)  X  

Tabel 2 SCRM elementer i litteraturen 

Kilde: Egen tilvirkning efter Sodhi, Son og Tang (2011) 

 

De fleste organisationer og virksomheder udvikler og udvider deres forretningsområder hvilket 

betyder, at nye risici opstår og andre tidligere risici som er forsøgt imødegås kan endnu en gang 

blive en bekymring. SCRM er en kontinuerlig og omfattende proces som kræver, at virksomheden 

løbende må evaluere om de valgte metoder stadig er effektive og brugbare, og samtidig evaluere om 

de i forvejen identificerede risici ændrer profil. For at lave et succesfuldt og brugbart værktøj til 



  
Side 24 

 
  

SCRM kræver det ledelsens opmærksomhed og et kompetent team, der har ekspertisen til at styre 

og opfølge metodikken til at bruge værktøjet (Banisalem, 2008).   

Ifølge Manuj og Mentzer (2008) kan risici defineres som værende sandsynligheden for en hændelse 

og dennes påvirkning på virksomheden, udtrykt ved: 

 

Implicit i denne formel indgår de potentielle tab en given risiko måtte medføre. For at kontrollere 

risici i en global supply chain foreslår Manuj og Mentzer (2008) en 5 trins step-by-step procedure til 

at identificere, vurdere, styre og imødegå risici, herunder illustreret i punktform: 

1. Identifikation af risici. 

2. Vurdering og evaluering af risici. 

3. Valg af risk management strategi. 

4. Implementering af risk management strategier. 

5. Imødegåelse af risici. 

4.3 The reverse supply chain 

I litteraturen, der beskriver de væsentligste forskelle mellem den traditionelle supply chain og en 

reverse supply chain, er én af de væsentligste forskelle på forsyningssiden hvor forsyninger normalt 

kan kontrolleres i rette mængde, kvalitet og tid i sammenhæng med den tilgængelige kapacitet og 

markedets efterspørgsel. I en reverse supply chain er denne faktor derimod meget uforudsigelig og 

omfattet af megen usikkerhed. Da det er tilgængeligheden af de udtjente produkter der bestemmer 

forsyning og ikke markedets efterspørgsel kan den traditionelle pull
23

 strategi ikke benyttes. 

(Fleischmann et al, 2000) 

Fleischmann et al (2004) understøtter forskellene i de regulative netværksmekanismer, produkt 

mixet og proces faserne. Her tydeliggøres at pull mekanismen i et forward supply chain netværk er 

erstattet af en push
24

 mekanisme, da genvindingsaktiviteter sker på baggrund af produkter der 

tvinges ind i en reverse strøm af enten lovmæssige bestemmelser eller forbrugerrettigheder. I 

modsætning til de traditionelle logistiksystemer, præsenterer et reverse flow et stort mix af 

produkter af forskellig kvalitet og værdi. For at sikre den rette genvinding, er det essentielt at 

neddele og sortere produkterne, da værdiskabelsen sker ved at identificere produktets beskaffenhed 

så tidligt som muligt i forløbet.  

                                                 
23

 Lean produktion koncept 
24

 Lean produktion koncept 

Risk = Probability * Impact 
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Tabel 3 opsummerer de væsentligste definitioner af reverse supply chain fundet i litteraturen: 

Guide og Van 

Vassenhove (2002) 

Der er en serie af aktiviteter krævet for at tilbagetage et brugt 

produkt fra en kunde for enten at bortskaffe eller genbruge 

produktet. 

Prahinski og 

Kocabasoglu (2006) 

Reverse supply chain management er defineret som en 

effektiv styring af en serie af aktiviteter krævet for at 

tilbagetage et produkt fra en kunde for enten at bortskaffe 

produktet eller udtrække værdi deraf. 

Tabel 3 Definitioner af Reverse Supply Chain Kilde: Gobbi (2008) 

 

Herunder illustreret: 

 

Figur 5 Forward and Reverse supply chain Kilde: Egen tilvirkning efter Gobbi (2008) 

 

Trin i en reverse supply chain: 

 Indhente produkt fra slutbruger. 

 Reverse logistik – transport af returneret produkt. 

 Inspektion og disposition.  

 Genvinding. 

 Marketing og distribution. 

I en reverse supply chain er risici relateret til mange faktorer som beskrevet i de ovenstående trin, 

og kan desuden også kategoriseres som interne og eksterne risici. De interne risici i en reverse 

supply chain kan inkludere finansielle, strategiske og transportrelaterede risici. De eksterne risici er 

der hvor systemet interagerer med den eksterne omverden, det være sig kunde, lovmæssige og 

regulative risici (Gobbi, 2008). 
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4.4 Forskelle mellem forward og reverse supply chain   

Mens de traditionelle forsyningssystemer, der fokuserer på produktefterspørgslen, markeder og 

profit kan forholde sig til muligheden for at planlægge i forhold til forecasting og viden om 

markedet, er reverse flows påvirket af en kontinuerlig usikkerhed relateret til produktets struktur, 

som igen påvirker hele infrastrukturen i genvindingsnetværket (timing, mængde, kvalitet, 

indsamlings lokationer, transport og kapacitet). Mens en produktionsvirksomhed kan påvirke 

designet og produktionen kan genvindingsvirksomheder ikke påvirke karakteristika på de 

returnerede produkter. 

 Forward chain Reverse chain 

Værdistrøm Værdiskabelse og forsinket 

produkt differentiation 

Udtræk af værdier og 

produktevaluering  

Mekanisme Pull mekanisme, efterspørgsels 

styret 

Push mekanisme, 

forsynings drevet 

Flow Fra én til mange, typisk fra 

distributør til slutforbruger 

Fra mange til én, typisk fra 

slutforbruger til 

genvindingsvirksomheder 

Volumes Høj distribution produkt 

volumen 

Stort antal af forskellige lav 

volumen produkter 

Forsynings side Kontrolleret i forhold til 

produktionskapacitet og forecast 

fra efterspørgslen 

Bortskaffelse styret af slut 

forbruger 

Efterspørgsels side Etableret viden om kunder Begrænset viden om 

genvindings- og råvare 

markedet 

Primære faser Indkøb, produktion, distribution Indsamling, sortering/test, 

bortskaffelse, genvinding 

Tabel 4 De væsentligste forskelle mellem forward og reverse supply chains som fundet i litteraturen 

Kilde: Gobbi (2008) 

4.5 Reverse Supply Chain Risk Management 

Der findes begrænset litteratur om SCRM i en reverse supply chain, men på baggrund af en 

masterafhandling af Banisalam (2008) kan der argumenteres for, at de eksisterende værktøjer der er 

udarbejdet til brug af målinger i en traditionel forward supply chain ikke på samme måde kan 

benyttes i en reverse supply chain.  

Ifølge Banisalem (2008) er en risiko analyse i den reverse supply chain ikke tidligere blevet målt og 

der foreligger ingen research inden for dette område. For at forbedre den reverse supply chain og 

minimere omkostningerne, kræver det en gennemarbejdet analyse, og netop den reverse supply 

chain kræver nye og forbedrede målesystemer og analyse værktøjer. En af de største udfordringer i 
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en reverse supply chain er usikkerheder relateret til returneringen af et produkt. Denne usikkerhed 

medfører et antal risici, hvilket bl.a. gør forecasting og planlægning til en stor udfordring.  

For at lave et brugbart risk management værktøj til den reverse supply chain foreslår Banisalem 

(2008) at analysere sandsynligheden for at risici opstår, hvor stor en påvirkning risici medfører samt 

at gøre risici i den reverse supply chain kvantitative. Den benyttede fremgangsmåde har til formål at 

identificere, vurdere, kvantificere og styre risici i den reverse supply chain. Samtidig medtager 

modellen også hvilken påvirkning af tab hver defineret risiko har på de finansielle elementer, tids 

elementer samt kundetilfredsheds elementer, som alle kan lede til tab. Modellen indeholder 

følgende 6 trin: 

1. Illustrere the reverse supply chain netværk. 

2. Identifikation af risici. 

3. Illustration af risici. 

4. Vurdere og kvantificere risici. 

5. Vurdere og kvantificere tab. 

6. Styring af risici. 

Herunder illustreret: 

1.Illustrer Reverse supply chain netværk.

- Identificer afdelinger

- Identificer lokationer og processer

- Illustrer reverse flow

2.Identifikation af Risici.

- Identificering af risiko typer

- Definer type risiko

- Identificer potentielt tab

6.Styring af Risici

- Lav visuel model

- Identificer alternativer

- Illustrer model med risici og risiko driver

3.Illustrer Risiko Påvirkning.

- Udarbejd procesboks for hver risiko.

- Linke risici til andre risici.

- Organiser risici for at identificere påvirkning.

5.Vurder & Kvantificer Tab

- Identificer påvirkning på risici

- Identificer påvirkning på tab

- Brug risici kvantificeringsformel

4.Vurder & Kvantificer Risici.

- Identificer Påvirkning

- Identificer Sandsynlighed

- Brug risici kvantificeringsformel
 

Model 5 Egen tilvirkning efter Banisalem (2008) 

De 6 trin i modellen indeholder desuden specifikke illustrationer tilhørende de forskellige trin i 

modellen, disse medtages ikke i teori og litteraturafsnittet, da de anvendes i analyse del 2. 

For at gøre de identificerede risici målbare i forhold til påvirkning og sandsynlighed benytter 

Banisalem (2008) et scoresystem med graderne høj, medium og lav og dertil hørende pointscore på 

henholdsvis 3-2-1. Risici (Rx) kan defineres som sandsynligheden (Pr) for en hændelse og i hvor høj 
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grad dette påvirker (Ir) virksomheden. For at kvantificere hver enkel risiko benyttes formlen, som 

også defineret af Manuj og Mentzer (2008): 

 

For at analysere det faktiske tab som virksomheden måtte lide hvis en given risiko opstår, foreslår 

Banisalem (2008), at analysere konsekvensen af hvad de individuelle risici medfører af tab.  

Banisalem (2008) definerer følgende typer af tab som virksomheder i en reverse supply chain kan 

opleve på baggrund af opståede risici: 

 Kundetilfredsheds tab 

 Finansielle tab 

 Tids tab 

Derfor indregnes påvirkningen af tab samt påvirkningen på andre berørte risici i nedenstående 

formel. Dette gøres ligeledes ved at give påvirkningen af tab graderne høj, medium og lav med 

dertil hørende pointscore på 3-2-1. Herigennem viser Banisalem (2008), hvordan risici kvantificeres 

og dermed gøres målbare, hvilken kædereaktion en individuel risiko igangsætter samt hvilke typer 

af tab en given risiko måtte medføre.  

Formlen til brug til kvantificering af risici (Rx), der inkluderer en mulig kædereaktion (  Ir) af risici, 

påvirkningen af disse (Px) samt hvilke tab (  Il) de måtte medføre er følgende: 

 

For at validere betydningen af de fremkomne resultater har Banisalem (2008) foretaget 

følsomhedsanalyser for at sammenligne forskellige formler og scoresystemer, hvilket viser, at der 

ikke er signifikant forskel på brugen af forskellige scoresystemer og formler, hvorfor ovenstående 

fremgangsmåde benyttes.  

Fordelen ved det forslåede framework af Banisalem (2008) er, at det ikke kræver forudgående 

kendskab eller erfaring i risk management, og derfor er det en effektiv og simpel måde at arbejde 

med risici på. Når værktøjet er taget i brug, kan det nemt vedligeholdes og anvendes fremadrettet. 

Banisalem (2008) fremkommer dog ikke med forslag til, hvordan de identificerede risici kan 

imødegås.  

Rr = Ir * Pr 

Rx =   Ir *   Il * Px 
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4.6 Kilder til risici 

Virksomheder, der er en del af globale supply chains har et stort antal risici som de skal være 

opmærksomme på. Størstedelen af disse risici være sig interne og eksterne risici, og netop disse 

risici skal anskueliggøres inden den egentlige imødegåelse kan foretages. Der er mange forfattere, 

der har beskrevet og analyseret risici, og grundlæggende kan risici opdeles i forskellige typer alt 

efter, hvordan den enkelte virksomhed er organiseret samt i hvilken kontekst den befinder sig i. 

Grundlæggende kan risici opdeles i interne og eksterne risici (Banisalem, 2008). 

De interne risici inkluderer efterspørgsels-, forsynings-, og operationelle risici, mens de eksterne 

risici opstår på baggrund af interaktioner mellem supply chain netværket og dets omverden. 

(Banisalem, 2008).  

Chopra og Sodhi (2004) kategoriserer risici som værende forsinkelser, forstyrrelser, ukorrekt 

forecast, nedbrud af systemer, lagerproblemer, kapacitetsproblemer, indkøb mm, hvor der er 

tilknyttet specifikke årsager til de enkelte kategorier.  Der foreslås at udforske ”what-if” scenarier, 

som kan hjælpe med at identificere, forstå og prioritere risici. De forskellige typer af risici ses i 

relation til forsyning, kunder og interne forhold i virksomheden.   

I en global kontekst er der ifølge Manuj og Mentzer (2008) efterspørgsels, forsynings, operationelle, 

sikkerheds, makroøkonomiske, politiske, konkurrencemæssige, og ressource risici som alle påvirker 

den forlængede supply chain, herunder illustreret: 

 

Figur 6 Risici i den forlængede supply chain. Kilde: Manuj and Mentzer (2008) 

De første fire ovennævnte risici af Manuj og Mentzer (2008) omhandler primært supply chains, da 

de forstyrrer de operationelle metoder i at matche forsyning med efterspørgsel. De resterende risici 

har alle en påvirkning på den forlængede supply chain og er typisk de risici, som findes eksternt; de 

ikke kan kontrolleres, men har en påvirkning på de involverede parter. Derfor dækker disse risici i 

princippet hele forsyningskæden, og kan være årsag til at der enten opstår efterspørgsels, 

operationelle eller forsyningsrelaterede risici.  
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Forsynings Risici: 

Forsynings risici omhandler strømmen af de materialer, der løber up-stream i virksomhedens supply 

chain og de aktører der måtte være involveret i disse strømme. Disse risici omhandler ligeledes om 

en given leverandør er pålidelig, hvorvidt der skal single eller dual sources, make/buy beslutninger 

og sikkerhedsmæssige forhold. Det kan desuden være risici forbundet med styringen af indkomne 

materiale flows, men generelt kan disse risici i en vis grad påvirkes og kontrolleres af den fokale
25

 

virksomhed. 

Operationelle Risici: 

Operationelle risici påvirker den fokale virksomhed enten i form af nedbrud i produktionsapparatet, 

forringet kvalitet, underkapacitet samt andre internt relaterede problemstillinger. Det er konteksten 

af det marked og den omverden den fokale virksomhed befinder sig på, der afgør i hvor stor 

udstrækning de er udsat for operationelle risici. Virksomheden kan selv påvirke disse risici og kan 

derfor iværksætte tiltag for at imødegå disse risici.  

Efterspørgsels Risici: 

Efterspørgselsorienterede risici omhandler de risici der kan opstå down-stream i virksomhedens 

supply chain, og kan opstå på baggrund af udsving i efterspørgsel fra kunderne som kan skyldes 

sæsonudsving eller introduktion af nye produkter. Ligeledes kan Bullwhip effekten
26

 opstå som en 

konsekvens af manglende udveksling af prognoser i forsyningskæden, men selv om disse risici er 

opstået eksternt, har den fokale virksomhed mulighed for at påvirke og kontrollere disse risici.  

Sikkerheds Risici: 

De sikkerhedsmæssige risici omhandler truslen fra tredjepart, hvis motivation er at fratage viden, 

data eller forstyrre en virksomheds evne til at udføre deres formål. Det kan være en ansat, der 

videregiver information til konkurrenter eller en leverandør der stjæler produkter under transport. 

Risici kan desuden opdeles i værende enten kvantitative eller kvantitative.  

De kvantitative risici er målbare og kan f.eks. inkludere tab af salg pga. mangel på specifikke 

komponenter eller ved at binde for meget værdi på lager. 
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 Virksomhed i omdrejningspunktet 
26

 Ekstrem ændring af forsyningspostionen up-stream pga.en mindre ændring i efterspøgslen down-stream.   



  
Side 31 

 
  

De kvalitative risici kan skyldes mangel på præcision, troværdighed og er ikke målbare. Derfor vil 

tilgangen til denne type risici ofte være af subjektiv karakter. Kvalitative risici kan kvantificeres for 

at gøres målbare ved at tildele hver enkel risiko en faktor som høj, medium og lav.  

4.7 Alternative kilder til risici 

Som en del af den kommende analyse foretages en strategisk analyse af case virksomheden. 

Formålet med den strategiske analyse er i denne kontekst, at forklare sammenhængene mellem 

forretningsstrategien, de anvendte modeller og afdækningen af risici. Oftest anvendes den 

strategiske analyse som et analyseværktøj, der anvendes til at evaluere, hvordan virksomheden er 

positioneret i forhold til at udnytte de muligheder, der eksisterer for at opnå en konkurrencemæssig 

fordel. Fælles for alle de nedenstående modeller og analyser er, at de kan ses som værende SCRM 

modeller, dog bestemte dimensioner af risk management. De er derfor anvendelige til både at skabe 

den kontekst afgangsprojektet skrives i, understøtte identifikationen af risici samt vise vigtigheden 

af, at der er brug for et SCRM værktøj, der understøtter case virksomhedens konkurrencestrategi. 

For at supplere de foretagne interviews i forbindelse med identifikationen af risici i case 

virksomhedens supply chain anvendes følgende modeller som en del af den strategiske analyse: 

(modellerne illustreres ikke i dette afsnit, men anvendes i den kommende strategiske analyse). 

4.7.1 PESTEL analyse 

Formålet med PESTEL analysen er, at hjælpe virksomheden med at identificere og overvåge 

forhold i den eksterne omverden, der kan få betydning for den industri virksomheden befinder sig i. 

Analysen består af 6 faktorer: 

 Politiske (P) 

 Økonomiske (E) 

 Socio-kulturelle (S) 

 Teknologiske (T) 

 Miljømæssige (E)  

 Lovgivningsmæssige (l) 

Denne analyse vil anvendes til at supplere den indsamlede empiri i forbindelse med identifikation af 

risici i case virksomhedens eksterne omverden. Analysen kritiseres for at være baseret på fortiden, 

og giver ikke forslag til hvordan disse forhold håndteres. (Henry, 2008) 
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4.7.2 Porters Five Forces: 

Porters Five Forces er udviklet af Michael Porter, og har til formål at vurdere attraktiviteten  

i en given industri på baggrund af styrkeforholdet mellem 5 elementer. De 5 elementer i modellen 

er: 

 Truslen for nye indtrængere 

 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

 Kundernes forhandlingsstyrke 

 Truslen fra substituerende produkter 

 Rivalisering mellem eksisterende virksomheder i branchen 

 

Modellen anvendes som et strategisk værktøj til at udvælge den mest anvendelige 

konkurrencestrategi hvorigennem virksomheden kan positionere sig i industrien. Efter en analyse af 

de 5 elementer kan virksomheden afdække, hvilke elementer der har størst påvirkning på industrien 

og derigennem formulere den rette konkurrencestrategi.  

Porters Five Forces vil i den kommende analyse anvendes til at identificere risici, det være sig 

primært ifht. forsynings- og efterspørgselsmæssige risici.  

Modellen kritiseres ofte for at være en statisk model, som anvendes i et miljø under konstant 

udvikling, og samtidig vægtes de 5 elementer ens, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet for alle 

typer af virksomheder (Henry, 2008). 

4.7.3 Porters generiske konkurrencestrategier 

Michael Porter argumenter for, at der skal vælges en konkurrencestrategi der muliggør, hvordan 

virksomheden effektivt kan styre og positionere sig ifht. de 5 elementer i Porters Five Forces. 

Formålet er derigennem at skabe profit og udkonkurrere konkurrenterne.  

For at opnå dette kan virksomheden vælge mellem 3 generiske konkurrencestrategier: 

 Omkostningsleder strategi 

Virksomheden stræber efter at opnå den laveste pris i industrien uden at produktkvaliteten 

forringes. 

 Differentiations strategi 

Virksomheden konkurrerer med udgangspunkt i et unikt eller differentieret produkt, hvorved 

kunderne er villige til at betale en merpris. 

 Fokus strategi 
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Virksomheden fokuserer på et specifikt segment med udgangspunkt i enten en 

differentiations eller omkostningsleder strategi (Henry, 2008).  

 

For at understrege vigtigheden af, at case virksomheden har gavn af og behov for et værktøj til 

SCRM, inddrages de generiske konkurrencestrategier i analysen for at vise, hvordan de understøtter 

case virksomhedens overordnede forretningsstrategi.  

4.7.4 Værdikædeanalyse 

Modellen, som er skabt af Michael Porter, har til formål, at hjælpe virksomheden med, at udpege de 

aktiviteter i virksomheden, der skaber værdi for kunden. Værdien af det produkt eller den service, 

som virksomheden sælger, skabes hele vejen igennem de aktiviteter der foregår i værdikæden. Det 

er vigtigt for virksomheden, at forøge deres værdiskabelse i så høj grad som muligt, da 

konsekvensen deraf vil betyde, at virksomheden reelt ingen eksistensberettigelse har.  

Værdikæden er opdelt i 2 områder, primære og sekundære aktiviteter: 

 Primære aktiviteter: 

Aktiviteter som er direkte involveret i skabelsen af et produkt eller en service. 

 Sekundære aktiviteter: 

Aktiviteter der sikrer, at de primære aktiviteter udføres effektivt. 

Modellen viser vigtigheden af, at virksomheden opfatter sig selv som en række af aktiviteter, som 

alle medarbejdere er involveret i, og som skal understøtte den overordnede forretningsstrategi. 

Derfor er det essentielt, at virksomheden formår at kommunikere strategien ud til medarbejdere, så 

de hver især forstår deres rolle i forbindelse med disse aktiviteter, og hvordan disse aktiviteter 

relaterer til hinanden. Modellen er isoleret set et billede af, hvordan organisationens værditilførsel 

ser ud for nuværende. Hvis virksomheden ønsker at udvikle sin strategi, er det nødvendigt at se ud 

over de eksisterende forhold og analysere hvilke områder man med fordel kan arbejde med for at 

skabe nye værdiskabende aktiviteter (Henry, 2008). 

Modellen benyttes i den strategiske analyse til at supplere den indsamlede empiri med at 

identificere risici internt i case virksomheden. 

4.7.5 SWOT analyse 

SWOT analysen anvendes til at identificere og analysere virksomhedens stærke (S) og svage 

forhold (W), samt de muligheder (O) og trusler (T) som eksisterer i den eksterne omverden. 
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Analysen sammenkobler den interne og eksterne del af den strategiske analyse, og skaber dermed 

overblik over, hvilke elementer virksomheden skal arbejde videre på. Analysen hjælper 

virksomheden med at vurdere hvorvidt der findes muligheder eller begrænsninger i industrien.  

SWOT analysen kritiseres ofte for at være en del af en proces og ikke i sig selv et analytisk værktøj 

(Henry, 2008). 

SWOT analysen vil i den strategiske analyse anvendes til at skabe overblik over den interne og 

eksterne analyse, og derigennem supplere empirien med at identificere risici i case virksomhedens 

supply chain.  

4.8 Vurdering af Risici: 

Efter virksomheden har identificeret risici handler det om at udarbejde en risikoprofil ud fra de 

fremkomne resultater. Dette gøres ved at vurdere og prioritere de fundne risici i forhold til den 

påvirkning hændelsen har på virksomheden henholdsvis sandsynligheden for at hændelsen opstår. 

Virksomheden er mest sårbar når både sandsynligheden for at en given hændelse opstår og 

påvirkningen på virksomheden er høj. Desuden kan man generelt sige, at hændelser der kombineres 

af høj sandsynlighed og lav påvirkning, indgår som en del af den daglige forretningsgang, mens 

hændelser med lav sandsynlighed og høj påvirkning kræver risikoplanlægning. Det betyder, at 

virksomheden vurderer alle de fundne risici for derigennem at lave en endelig risikoprofil for 

virksomheden. Formålet med at vurdere og prioritere de fundne risici er, at virksomheden herefter 

kan benytte forskellige risk management strategier for at imødegå eller eliminere de givne risici. 

Denne nedenstående model kan isoleret set ikke benyttes alene, da der i det kommende framework 

også vurderes på, hvilken påvirkning de enkelte risici har på hele virksomhedens samlede supply 

chain. Derfor kan virksomheden alternativt anvende et kvantitativt interval til at definere, om der 

skal vælges en risk management strategi til imødegåelse af risici eller ej. Denne vurdering er med til 

at understøtte konkurrencestrategien, eksistensgrundlaget og virksomhedens evne til at skabe profit.  

Herunder model til vurdering om relevansen af risk management strategier: 

 

Model 6 Kilde: Egen tilvirkning efter Sheffi og Rice (2005) 
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4.9 Risk Management strategier – imødegåelse af risici 

Undersøgelserne foretaget af Manuj og Mentzer (2008) foreslår på et strategisk niveau ledelsen i 

virksomheden til at udvælge de mest brugbare og effektive risk mangement strategier. Disse risk 

management strategier er medvirkende til at reducere sandsynligheden for at en given risk opstår og 

ligeledes reducere de tab de eventuelt måtte medføre. Desuden nævner Manuj og Mentzer (2008) 

vigtigheden af, at risk management strategierne skal være i tråd med den overordnede supply chain 

strategi, som igen kan kobles til den overordnede forretningsstrategi. Ydermere nævner Manuj og 

Mentzer (2008), at nogle af nøgleelementerne til en succesfuld SCRM model, er fleksibilitet, 

organisatorisk læring, informationssystemer og målesystemer. 

Sheffi og Rice (2005) viser vigtigheden af, at have strategier for forskellige typer af risici. En 

virksomheds modstandskraft overfor risici er en kombination af dets konkurrencemæssige situation 

og hvor hurtigt de kan reagere overfor ændringer i deres supply chain. Konsekvensen ved ikke at 

indarbejde modstandskraft i virksomhedens supply chain kan medføre yderligere risici. På markeder 

præget af meget konkurrence og lave switching costs
27

, er det en nødvendighed, at virksomheder er 

i stand til at reagere hurtigt for ikke at miste markedsandele. Ligeledes vil virksomheder der har 

evnen til at reagere hurtigt i deres supply chain have mulighed for at øge eller fastholde 

markedsandele.  

Ifølge Manuj og Mentzer (2008) kan risk management strategier kategoriseres i syv forskellige 

typer, som alle er relateret til hinanden, herunder beskrevet: 

4.9.1 Avoidance (Undgåelse) 

Denne strategi benyttes i forhold til risici forbundet med at befinde sig på et bestemt geografisk 

marked, med et specifikt produkt eller ved at arbejde med bestemte kunder og leverandører, og hvor 

disse risici kan betegnes som værende uacceptable. Disse forsøges reduceret ved at betragte de 

gængse beslutninger i forhold til udbud/efterspørgsel, exit/voice strategier eller ved kun at befinde 

sig på markeder som betegnes som sikre.   

4.9.2 Postponement (Udsættelse) 

Postponement strategien handler om at udskyde sine aktiviteter for at minimere de risici, der opstår 

i det operationelle miljø, netop for at bibeholde fleksibilitet og udskyde de omkostninger, der er 

forbundet med de ressourcer og aktiviteter, som virksomheden har. Baseret på de usikkerheder der 
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findes i det operationelle miljø, kan postponement medføre flere fordele for virksomheden. Der 

findes to typer af postponement hvoraf den ene er form postponement. Denne type af udskydelse 

inkluderer samling, pakning, mærkning og fremstilling. Time postponement relateres til bevægelsen 

af varer fra produktion efter kundeordren er modtaget. Graden af time postponement afhænger hvor 

brugerdefineret efterspørgslen er, komponentomkostningerne og produktets livscyklus.  

4.9.3 Speculation (Spekulation) 

Denne strategi, også kaldet antagelses, eller selektiv risikotagning, er det modsatte af postponement 

strategien. Beslutningerne i virksomheden foretages på baggrund risici opstået på baggrund af den 

forventede efterspørgsel, og handler om at allokere forsyningskædens ressourcer til specifikke 

produkter og kunder der skaber konkurrencemæssige fordele for virksomheden. Dette gør sig 

specielt gældende i supply chain sammenhæng, når graden af service er bestemt af det 

konkurrencemæssige miljø og drevet af efterspørgslen og kunderne. 

4.9.4 Hedging (Porteføljestyring) 

Der findes to metoder hvorpå virksomheden kan hedge
28

 risici. Den ene metode er betegnet som en 

statistisk tilgang, der er baseret på, at hvis en population er stor nok vil man med væsentlig 

sikkerhed kunne forudsige, hvor stor en del af populationen der påvirkes. Derfor vil gennemsnittet 

af en stikprøve være forudsigelig når distributionen for hver person eller gruppe er kendt.  

Den anden metode er en mere økonomisk tilgang, der handler om, at en hændelse kan påvirke 

mange personer på én gang f.eks. ændring i valutakurser og naturkatastrofer.  

Den ideelle måde at hedge på, er en kombination af de to metoder, for derigennem at opnå en 

position hvor f.eks. de finansielle hændelser ikke udsætter virksomheden for flere risici end den har 

råd til.  

Derfor søger man gennem hedging at sprede sine risici, for at sikre at en enkelt hændelse ikke 

påvirker alle enheder på samme tid eller med samme kraft. Dette kan f.eks. gøres ved at dual 

source, som vil fungerer som en hedge for risici omhandlende kvalitet, kvantitet, priser og 

opportunisme.          

4.9.5 Control (Kontrol) 

Denne type strategi omhandler virksomhedens evne til at have ejerskab over de enheder hvor de 

findes risici.  Ved at benytte vertikal integration kan virksomheden øge kontrollen i forhold risici 
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foranlediget af en leverandørs kapacitetsbegrænsninger, opportunisme og det indbyrdes 

magtforhold. Derfor har virksomheden incitament til at videregive risici til andre dele af supply 

chainen, for derigennem at bibeholde den fulde udnyttelse og kontrol over virksomhedens 

ressourcer. Fleksible kontrakter med indarbejdede klausuler som medtager mulige ændringer i 

omverdenen, kan også betegnes som værende en kontrolmekanisme. Den stigende 

samfundsmæssige fokus på CSR
29

, leder også til en øget kontrol med leverandører. 

4.9.6 Transferring/Sharing Risk (Dele/Overføre) 

Denne strategi opnås gennem at videregive risici ved hjælp af outsourcing, offshoring, eller 

kontraktmæssige forhold, både nationalt og globalt. Herved kan virksomheden overføre eller dele 

de risici som de selv måtte have i en given produktionsvirksomhed videre til deres leverandører. 

Ved at benytte denne strategi kan ejerskabet og kontrollen over de enheder hvori der findes risici 

dog mistes.  

4.9.7 Security (Sikkerhed) 

Omhandler evnen til at overvåge og identificere risici i forbindelse med transport af bl.a. kemiske 

og biologiske elementer. Der skal fokuseres på evnen til at overvåge strømmen af elementer under 

bevægelse, identificere mistænkelig adfærd og reagere på dette. Det handler derfor om at minimere 

de risici, der er forbundet med transporter i den globale handel. Som eksempel kan nævnes 

bemanding af tankskibe for at forhindre piratangreb. Desuden kan det også omhandle anvendelses 

af informationsteknologi som GPS
30

 og RFID
31

. 

4.10 Delkonklusion teori og litteraturafsnit 

I det forgange teori og litteraturafsnit er der foretaget en gennemgang af den eksisterende litteratur 

indenfor SCRM for derigennem at udlede de mest anvendelige værktøjer til at understøtte den 

opstillede problemformulering. Der kan konkluderes, at der for nuværende findes mange forskellige 

tilgange til, hvordan begrebet SCRM defineres og ligeledes forskellige tilgange til, hvilke kategorier 

og typer af risici der eksisterer i virksomhedernes supply chains. For at udlede hvilke artikler der 

vurderes som værende mest anvendelige i den kommende analyse, er der foretaget en gennemgang 

af de SCRM artikler, der indeholder elementer af identifikation, vurdering og imødegåelses af risici. 

Da det kan konkluderes, at der ikke findes akademiske videnskabelige artikler omhandlende SCRM 
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i en reverse supply chain, anvendes frameworket fra masterafhandlingen af Banisalem (2008) i 

analysen til at kvantificere, vurdere og styre risici i en reverse supply chain. Dette suppleres af de 

elementer af Manuj og Mentzer (2008), der omhandler imødegåelse af risici, for derigennem at 

skabe en SCRM tilgang til, hvordan case virksomheden fremadrettet kan anvende SCRM.  

For at forstå sammenhængen mellem forretningsstrategien, de anvendte modeller og afdækningen af 

risici foretages en strategisk analyse af case virksomheden. Den strategiske analyse supplerer de 

foretagne interviews med identifikation af risici, og dermed kan det konkluderes, at de anvendte 

modeller i den strategiske analyse kan ses som en dimension af SCRM, der anvendes til at 

identificere interne og eksterne risici.  

På baggrund af litteraturgennemgangen har det været muligt at skabe et overblik over den 

eksisterende SCRM litteratur, og på baggrund deraf udvælge de mest anvendelige artikler med de 

elementer, der findes relevante for analysen. Der er skabt overblik over definitionerne af en reverse 

supply chain, som dermed anskueliggør den kontekst afgangsprojektet skrives i.  

Det kan ligeledes konkluderes, at der er væsentlige forskelle på de mekanismer, der eksisterer i en 

traditionel forward supply chain kontra de mekanismer, der eksisterer i en reverse supply chain, og 

disse forskelle er dermed synliggjort.  

Risici kan defineres som værende sandsynligheden for en hændelse og dennes påvirkning på 

virksomheden udtrykt ved Probability * Impact. 

Samtidig er der i teori og litteraturafsnittet ved hjælp af GSCF modellen skabt en anskueliggørelse 

af relationer og processer mellem aktører i virksomhedernes supply chain og understeger dermed 

vigtigheden af, at virksomhedens processer skal understøtte virksomhedens strategiske overvejelser.     

Når de mest forretningskritiske risici er identificeret kan disse imødegås ved hjælp af risk 

management strategier, som er et strategisk værktøj, der skal understøtte forretningsstrategien.  

For at skabe et overblik over den litteratur og teori der anvendes i analysen illustreres dette ved 

hjælp af nedenstående model. 

 

Model 7 Anvendt teori og litteratur i analyseafsnit Kilde: Egen tilvirkning 
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5. Analyse afsnit 

5.1 Hvordan arbejder case koncernen med SCRM 

Gennem den indsamlede empiri, som er foretaget på baggrund af fremsendte interviewguides med 

opfølgende telefoninterview, er der skabt et overblik over, hvordan case virksomheden koncernen 

for nuværende arbejder med SCRM.  

Spørgsmålene fra de fremsendte interviewguides er vist i tabel 5, hvor de sammenkædes med det 

tilhørende tema, som benyttes til at udarbejde et værktøj til anvendelse til identificering, vurdering, 

kvantificering, styring og imødegåelse af risici i case virksomheden.  

For at vise hvordan case virksomheden koncernen arbejder med SCRM, beskrives de fundne 

elementer i de foretagne interviews i forhold til de tre temaer. 

De nedenstående temaer er valgt på baggrund af det framework, der benyttes i forbindelse med 

analysen. Her er de overordnede elementer i frameworket samlet i tre temaer, som danner rammen 

for, hvordan der arbejdes med SCRM i case virksomheden koncernen. 

Temaer: 

1. Identifikation af risici. 

2. Vurdering og kvantificering af risici og tab. 

3. Styring og imødegåelse af risici.  

Spørgsmål Tema Spørgsmål 

 1 2 3  

1    Hvad er din jobtitel i case virksomheden? 

2 x   Hvem er ansvarlig for at identificere risici i case koncernen? 

3  x  Hvordan arbejder case koncernen med at vurdere risici? 

4   x Findes der strategier for hvordan risici styres eller kan 

imødegås? 

5 x x x Støtter ledelsen arbejdsopgaver i forhold til supply chain risk 

management?  

6   x Hvordan implementeres risk management strategier? 

7   x Benyttes specifikke værktøjer til at evaluere eller opfølge på 

risici? 

Tabel 5 Temaer og spørgsmål SCRM Kilde: egen tilvirkning 
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Tema 1 – Identifikation af Risici. 

Det viser sig, at den grundlæggende holdning til hvordan der arbejdes med at identificere risici i 

case virksomhedens supply chains eller på de respektive markeder, er lagt over på de ansvarlige 

ledere på de enkelte markeder og lande. Det betyder, at det altid er den ansvarlige managing 

director (MD) i hvert land hvor case virksomheden er repræsenteret der selv vurderer, om de finder 

det nødvendigt at indarbejde et værktøj, der kan identificere risici. Det viser sig i øvrigt, at der er en 

meget decentraliseret tilgang til måden at arbejde med risikostyring på i supply chain sammenhæng, 

dog er det muligt at rekvirere støtte og viden fra hovedkontoret.  Adm. Direktør Danmark, udtaler: 

”Det virker som om der sidder flere personer forskellige steder i case virksomheden og arbejder 

med risici, men det bliver ikke formidlet videre til de enkelte markeder”. 

Den ansvarlige for den udgående logistik i case koncernen, Logistics Manager, har på baggrund af 

sine erfaringer oplevet, at der findes en generel mangel på nedskrevne processer i 

organisationsstrukturen, og udtaler: 

”Enkelte lande arbejder med risici som er vigtige for dem, men grundlæggende findes der ikke en 

struktureret måde, hvorpå case koncernen arbejder med risici. 

Indenfor enkelte område viser det sig dog, at case virksomheden koncernen rent faktisk har en 

proces for hvordan risici kan identificeres. Det være sig indenfor forsikringer, primært 

miljøforsikringer, hvor man sikrer sig mod diverse miljøforhold, hvis noget går galt. Ligeledes kan 

nævnes, at man indenfor Health & Safety har implementeret processer for, hvilket sikkerhedsudstyr 

man skal bære i produktioner og filialer, og dette er sket på baggrund af et stort antal ulykker 

historisk set. Samtidig, og som nævnt i den interne analyse, er der stillet krav om, at alle ledere skal 

gennemføre et antal safety walks i løbet af året på forskellige produktionsanlæg og filialer og 

dernæst indberette resultatet af disse safety walks i et centralt system.  

Den produktionsansvarlige på behandlingsanlægget i udlandet, Production Manager, udtaler 

ligeledes: 

”Det er en happening hver gang der sker noget, det er svært! Der findes ingen planer for at arbejde 

med risici, men man deler dog viden om materialer, indhold af metaller i nedstrøms fraktioner 

 o. lign i de nordiske lande” 

Det viser sig, at når der opstår en hændelse forsøger man lokalt at løse denne hændelse, men den 

grundlæggende opfattelse er, at man ikke deler viden og erfaringer. Først når en given hændelse er 

opstået mange gange over en længere periode forsøger man centralt at lave en proces for at imødegå 

disse.    
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Tema 2 – Vurdering og kvantificering af risici og tab. 

Som nævnt i ovenstående analyse af tema 1 findes der ikke en struktureret måde at arbejde med 

risici på indenfor case virksomheden koncernen, men der er forsøgt indarbejdet forskellige måder, 

hvorpå man forsøger at vurdere de risici der måtte opstå.  

I forbindelse med den udgående logistik og de tilladelser der kræves for at eksportere elektriske og 

elektroniske produkter, nævner Logistics Manager, at er der skabt en central styring på 

hovedkontoret, hvor et team bestående af to personer, overvåger de aktive eksport tilladelser, og 

støtter de lokale markeder med ansøgning, opfølgning og overvågning. Det er dog stadig det lokale 

marked, der er ansvarlig for de nævnte eksport tilladelser og de risici der er forbundet med 

transport. Grunden til at dette team blev skabt, var netop at man i case virksomheden regi oplevede 

mange hændelser i forbindelse med eksport, hvilket medførte ekstra omkostninger, forsinkelser og 

dårligere performance. Disse tiltag er derfor formidlet ned i en proces der viser, hvordan 

ansvarsfordelingen mellem den centrale overvågning og de enkelte lande.  

Managing director (MD)/ Chief executive officer (CEO) nævner: 

“Vi skal altid sikre, at hændelserne ikke påvirker den daglige drift. Vi har identiske systemer i alle 

lande indenfor Business Area Weee og vi sikrer, at der findes alternative afsætningskanaler.” 

Selvom risici vurderes og man forsøger at imødegå disse risici gennem forskellige tiltag, så er det 

først når der er opstået et tilstrækkeligt antal hændelser, at opmærksomheden henledes til denne 

problemstilling.  

Denne grundlæggende holdning til måden at vurdere risici på kan betegnes som værende risikabel, 

specielt set i forhold til, at case virksomheden for nuværende er afhængig af kontrakter med de 

kollektive ordninger, Logistics Manager, udtaler: 

”Vores forsyningskontrakter er en kæmpe risiko, da vi er afhængige af to kollektive ordningers 

udbud, og 90 % af de samlede affaldsmængder af elektrisk og elektronisk oprindelse kommer 

herfra. Løbetiden på kontrakterne er 2-3 år, hvilket kan betyde at vi fra den ene dag til den anden 

kan miste alle mængderne!” 

I Danmark laves ugentlige og kvartalvise forecasts til behandlingsanlæg i udlandet baseret på 

historisk data, men da datagrundlaget er meget usikkert, medfører det, at der enten er over eller 

underkapacitet på behandlingsanlæggene.  

Managing director (MD)/ Chief executive officer (CEO) nævner: 

”Usikre forecasts er normalt for os og ses ikke decideret som værende en risiko” 
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 På produktionsanlæggene forsøger man at have et antal personer ansat på korte ansættelsesvilkår 

eller benytte vikarbureauer til at tilpasse kapaciteten, men som, Production Manager udtaler: 

”Både ved op og nedgange bliver der altid et ”gap”, og det tager nogle dage at tilpasse 

bemandingen og det koster!” 

Selvom holdningen til at bl.a. usikre forecast er en del af case virksomhedens forretningsmodel, er 

det stadig en omkostningsfaktor at produktionskapaciteten ikke kan tilpasses bedre, og det har alt 

andet lige en betydning for konkurrencestrategien, at der ikke opstår unødige omkostninger.  

Tema 3 – Styring og imødegåelse af risici. 

I forhold til styring og imødegåelse af de risici der måtte opstå, ses det også under dette tema, at 

case virksomheden koncernen har enkelte elementer indarbejdet i organisationsstrukturen til at 

imødegå disse risici. Der findes dog ingen deciderede risk management strategier, der kan benyttes 

som et værktøj til at imødegå risici.   

I forbindelse med udbud fra de kollektive ordninger findes der processer for, hvordan de finansielle 

risici primært i forhold til materielværdi og indeksreguleringer kan imødegås. Hele den finansielle 

styring og måden hvorpå de forsøger at imødegå risici styres i Corporate Finace i samarbejde med 

den lokale controller.  

Som beskrevet under tema 2, kan det virke bekymrende, at man ikke har en strategi for at imødegå 

den risiko, der er forbundet med at miste de kollektive ordningers mængder. I tilfælde af, at man 

ikke er i stand til at forny kontrakterne med de kollektive ordninger, har case virksomheden for 

nuværende reelt intet eksistensgrundlag! 

Som nævnt under tema 2, kan usikkerheden i forecast medføre, at produktionskapaciteten ikke kan 

tilpasses korrekt, hvilket medfører øgede omkostninger, men under interviewet med Production 

Manager, gives udtryk for, at hvis han kunne ”trække” mængderne fra Danmark kunne det betyde, 

at han er i stand til at udnytte sin kapacitet, og dermed på sigt betale mere for materialet. Samtidig 

vil behandlingsanlægget selv blive mere nøjagtig i de forecasts de laver på afsætning af nedstrøms 

fraktioner. Det ville give en rød tråd gennem hele virksomheden, og en større indtjening i 

virksomheds regi. Selvom denne strategi ikke nødvendigvis ville skabe mere profit på det danske 

marked på kort sigt, da det kræver mere emballage og eventuelt mere lagerplads, vil det på lang sigt 

kunne betyde en bedre betaling for materialet, og dermed en øget konkurrenceevne. 

Production Manager er desuden i gang med at uddanne sig ifht. lean produktion, hvilket også kan 

betyde en mere teoretisk tilgang til at opnå mere lønsomhed på produktionsniveau.  

Logistics Manager udtaler: 
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”Vi har ingen strategier for at imødegå risici. De er forskellige fra land til land, markedsbestemt.” 

For at imødegå nogle af de risici forbundet med udgående transport, forslår Logistics Manager, at 

benytte flere transportører når der ansøges om tilladelser, og han støtter ligeledes at der udarbejdes 

kontrakter med transportører, så ansvaret kan videreføres hvis noget går galt. Igen nævnes dog, at 

det altid er op til den enkelte managing director (MD) at vurdere, hvad der er den rigtige beslutning. 

Ligeledes nævnes det, at der altid findes en mulighed for at sende affaldet til et andet 

behandlingsanlæg, alternativt sælge til konkurrenter.  

I Danmark har man indført kontrakter med leverandører af transportydelser, hvor man har 

specificeret betalingsbetingelser og ansvarsfordeling jf. de lovmæssige krav. 

5.1.1 Delkonklusion – Hvordan arbejder case virksomheden med SCRM 

På baggrund af den ovenstående gennemgang af de 3 temaer forbundet med identificering, 

vurdering og imødegåelse af risici i case virksomheden koncernen, kan der konkluderes, at den 

grundlæggende tilgang til den måde risici identificeres på, ofte sker på baggrund af, at en hændelse 

opstår flere gange. Først derefter vurderer man hvorvidt og hvordan man skal forsøge at imødegå 

denne risiko. Ansvaret er placeret hos managing directors (MD) på de enkelte markeder, og det er 

helt op til dem, hvordan de vælger at arbejde med risici. Samtidig kan det virke bekymrende, at man 

ikke gør mere for at imødegå de risici, der er forbundet med udbud fra de kollektive ordninger, for 

uden disse kontrakter har case virksomheden intet eksistensgrundlag. Helt grundlæggende ses det, 

at den viden der måtte findes i case koncernen og på de respektive markeder ikke deles mellem 

hinanden, og samtidig anvender man ikke de tilgængelige teoretiske redskaber indenfor feltet af 

SCRM, der kunne medføre en markant ændring i måden man arbejder på.  

Ud over at der centralt i Corporate Finance arbejdes med at identificere, vurdere og imødegå de 

risici, der er forbundet med de finansielle aspekter af de kollektive ordningers udbud, findes der 

ikke nogle økonomiske tilgange til, hvordan man afgør, om det er rentabelt at indarbejde tiltag for at 

imødegå risici.  

5.2 Analyse del 1 Strategisk analyse 

Risici i case virksomhedens supply chain er identificeret ved anvendelse af den strategiske analyse 

suppleret med interview med den administrerende direktør.  

For at identificere de risici, der ligger i case virksomhedens interne miljø og eksterne omverden 

foretages en strategisk analyse, der fremhæver disse forhold og som suppleres af den indsamlede 

empiri, hvilket dermed danner grundlag for den efterfølgende analyse del 2 Framework SCRM. De 
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anvendte modeller skal ses som dimensioner af SCRM og anvendes sammen med den indsamlede 

empiri til at identificere risici i det interne miljø samt eksterne omverden. Disse analyser skal ses 

som værende en foranalyse og ide generering, der er med til at forstå case virksomheden. Da det er 

forfatteren af denne opgave, der alene har foretaget den strategiske analyse, kan det ses som 

værende subjektive vurderinger og holdninger og dermed udgøre en svaghed for reliabiliteten af 

dette projekt. Dog understøtter interviewet med den administrerende direktør samt forfatterens 

anciennitet, at de fremkomne resultater af denne analyse må betegnes som værende anvendelige 

som et udgangspunkt for identifikation af risici til anvendelse i et SCRM værktøj. 

Der afgrænses til at analysere industrien på det danske marked for genvinding af elektriske og 

elektroniske produkter. 

5.3 PESTEL 

Nedenstående PESTEL model har til formål at give et overblik og analyse af forhold i case 

virksomhedens eksterne omverden, og derigennem supplere den indsamlede empiri med at 

identificere risici i den eksterne omverden. Analysen skal ses som et øjebliksbillede af de forhold 

der gør sig gældende, og den indeholder derfor ikke elementer af, hvad case virksomheden kan 

forvente sig fremadrettet, men det er muligt at gøre sig nogle antagelser. Pestel analysen er et 

øjebliksbillede, men på trods af dette er analysen anvendelig til at skabe overblik over 

virksomhedens omgivelser. 

 

Model 8 PESTEL Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra M.Porter 

5.3.1 Politiske forhold (P) 

 Environmental protection agencies. 

 Interesseorganisationer. 

Da miljø ofte er et relevant emne på politikkernes agenda betyder det, at der i denne ganske umodne 

branche forsøges at påvirke lovgivningen gennem interesseorganisationer. Dette medfører ofte, at 
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der fokuseres på lovgivning og praktiske problemstillinger, hvorfor det går ud over innovation og 

de miljømæssige aspekter. Det er samtidig vigtigt, at opretholdes et velfungerende forhold til 

miljømyndighederne i de involverede lande, for at være på forkant med ændringerne og være i stand 

til at implementere disse i virksomheden. 

5.3.2 Økonomiske forhold (E) 

 Valutakurser. 

 Råvarepriser. 

 Elektroniske produkter er blevet en standardvare. 

 Oliepriser. 

Da case virksomheden afsætter udtjente elektriske og elektroniske produkter til 

affaldsbehandlingsanlæg i udlandet har valutakurserne en påvirkning på denne samhandel. 

Ligeledes kan ændringen i råvarepriser påvirke resultatet i case virksomheden, da man kan indkøbe 

produkterne til en given pris, hvorefter råvarepriserne kan ændre sig i den mellemliggende periode. 

De finansielle beslutninger vedr. indeksreguleringer på råvarepriser samt konsekvensen af 

ændringer i valuta er centraliseret hos case virksomheden i Corporate Finance. Case virksomheden 

betaler et årligt management fee for denne centraliserede styring.  

Elektronik er blevet en standardvare, hvilket ses i den årlige stigning i affaldsmængderne, men 

samtidig er indholdet og kvaliteten af metallerne blevet forringet hvilket betyder, at det er 

vanskeligt at prissætte behandlingen af affaldet.  

De stigende oliepriser har også en betydning, da affaldstransporterne ofte foretages over betydelige 

afstande inden affaldet behandles.  

5.3.3 Socio-kulturelle forhold (S) 

 Ændring i livsstil, værdier og holdninger. 

 Affaldsmængder. 

 Arbejdsmiljø. 

Brugen af elektriske og elektroniske produkter er øget over de senere år, hvor stort set alle 

aldersgrupper anvender og er i besiddelse af forskellige typer af elektronik. Dette betyder, at mange 

af produkternes levetid er blevet forkortet og dermed en stigende affaldsmængde til følge. 

Arbejdsmiljø og sikkerhed får samtidig større og større fokus, hvilket betyder, at virksomhederne 

må sikre sig mod disse forhold for ikke at få et dårligt omdømme. 
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5.3.4 Teknologiske forhold (T)    

 Innovation af produkter. 

 Behandlingsformer. 

Producenterne af elektrisk og elektronisk udstyr er blevet bedre til at lave enkle, små og effektive 

produkter, og det betyder, at der kommer flere produkter på markedet. Samtidig er teknologien som 

altid i konstant udvikling, hvor der hele tiden udvikles nye behandlingsteknologier og maskiner. En 

ændring fra analogt til digitalt signal kan f. eks pludselig medføre stigende affaldsmængder. 

Administrerende direktør, udtaler:  

”Produkterne vejer mindre, og da vores afregning er baseret på antal kilo, kan vi over en 3 års 

periode modtage et større antal produkter, men færre antal kilo” 

Udviklingen i behandlingsformerne har stor betydning for branchens udvikling, og derfor gælder 

det om at være på forkant i forhold til ny teknologi, der kan forbedre produktiviteten indenfor 

affaldsområdet. 

5.3.5 Miljømæssige forhold (E) 

 Vejret. 

 Global opvarmning. 

 CSR
32

. 

 Miljøcertificering. 

Mange virksomheder har en CSR politik, som sammen med den øgede fokus på global opvarmning 

betyder, at virksomhederne vil sikre, at deres udtjente produkter ender i de rigtige afsætningskanaler 

og bliver miljømæssigt forsvarligt håndteret. Samtidig er mange af aktiviteterne styret af vejret, da 

returneringen af affald typisk afhænger af sæsonudsving.  
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5.3.6 Lovgivningsmæssige forhold (L) 

 Weee lovgivning (lokalt, nationalt og europæisk). 

 Elektronikskrotbekendtgørelsen. 

 Affaldsbekendtgørelsen
33

. 

 Transportforordningen
34

. 

 Kollektive ordninger. 

Case virksomheden befinder sig på et marked, der kan betegnes som værende en lovgivningsstyret 

reverse supply chain, hvor lovgivningen spiller en stor rolle. 

Da case virksomheden befinder sig på et globalt marked, hvor transporterne er reguleret af 

transportforordningen
35

, betyder det, at overvågning af de lovgivningsmæssige regulativer både 

indenfor transport og genvinding har stor betydning for at sikre kontinuiteten i forretningen, 

understøtte konkurrencestrategien, samtidig med at den gode relation til myndighederne bibeholdes. 

Producenter og importører har konsolideret sig i kollektive ordninger, som betyder at det ikke er 

muligt for genvindingsvirksomhederne at differentiere sig fra konkurrenterne i forhold til B2C 

segmentet.   

5.4 Porters Five Forces 

Porters Five Forces er en model, der har til formål at belyse 5 elementer som har indflydelse på 

strukturen og styrkeforholdet i en given branche. Modellen anvendes i denne kontekst til at 

identificere risici primært relateret til forsyning og efterspørgsel. Der afgrænses fra at belyse det 6 

element complementors.  

 

Figur 7 Porters Five Forces Kilde: Henry (2008) 

                                                 
33

 http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Affaldsbekendtgoerelsen/default.htm 
34

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Import_og_Eksport_af_affald_Shipments_of_waste/Formular

er_vejledninger/ 

 

 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Affaldsbekendtgoerelsen/default.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Import_og_Eksport_af_affald_Shipments_of_waste/Formularer_vejledninger/
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Import_og_Eksport_af_affald_Shipments_of_waste/Formularer_vejledninger/
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5.4.1 Truslen fra nye indtrængere 

Generelt er barrieren for at trænge ind på markedet relativ lav, da det ikke kræver store 

investeringer i maskiner og lignende, men derimod en struktureret supply chain i forhold til 

transport og afsætning af produkterne. Hvis nye indtrængere vælger at foretage en del af 

affaldsbehandlingen selv, kræver det investeringer i anlæg og maskiner. Der er dog stor forskel på 

om indtrængeren i forvejen er repræsenteret i den danske eller europæiske genvindingsindustri eller 

om de er helt nye på markedet. Det kan dog have stor betydning, at de kollektive ordningers udbud 

har en løbetid på 2-3 år og står for ca. 90 % af de totale elektronikaffaldsmængder, og derfor kan 

den korte tidshorisont udgøre en væsentlig barriere.  

5.4.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Case virksomheden har to typer af leverandører: 

 Leverandører i forhold til transportydelser. 

 Leverandører af affald (Vareleverandør B2B og B2C). 

I forhold leverandører af transportydelser er forhandlingsstyrken relativ lav, da disse 

transportydelser kan købes på markedet, hvor der er en høj grad af konkurrence. Til gengæld har 

leverandørerne af affald (Vareleverandører) en høj forhandlingsstyrke. B2B kunder med 

elektronikaffald efterspørger typisk en løsning, hvor prisen har en væsentlig betydning, hvorfor der 

konkurreres på pris. B2C kunder er de kollektive ordninger, som varetager producentansvaret, har 

en meget høj forhandlingsstyrke. Administrerende direktør, udtaler:  

”Uden affaldsmængder fra de kollektive ordninger har virksomheden intet eksistensgrundlag”. 

 Der findes to kollektive ordninger, som tilsammen sider på 90 % af de totale affaldsmængder i 

Danmark, og derfor har de en meget høj forhandlingsstyrke overfor genvindingsvirksomhederne og 

desuden er switching costs for de kollektive ordninger lave.  Administrerende direktør udtaler 

ligeledes:  

”Markedet er efterhånden kun fokuseret på pris, så det er ekstremt vigtigt, at vores omkostninger 

holdes lave, ellers kan vi ikke konkurrere”. 

5.4.3 Kundernes forhandlingsstyrke 

Kunderne skal i denne sammenhæng ses som værende de specialiserede behandlingsanlæg, der 

opkøber det indsamlede affald for viderebehandling. Det er en industri, hvor markedspriserne ved 

salg til kunderne er meget gennemsigtige og ikke mindst konkurrenceprægede. Derfor er kundernes 

forhandlingsstyrke relativ lav, da der findes mange udbydere og alternativt kan andre 
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afsætningskanaler anvendes. Genvindingsvirksomhederne skal dog sikre sig, at kunderne opfylder 

genanvendelses og nyttiggørelseskravene i lovgivningen.  

5.4.4 Truslen fra substituerende produkter 

I branchen for genvinding er der umiddelbart ikke direkte substituerende produkter med tanke på at 

B2C mængderne udbydes gennem kollektive ordninger, og er styret af den dertil hørende 

lovgivning. Dog kan der argumenteres for, at der på B2B markedet findes substituerende løsninger. 

Frem for at virksomhederne betaler for at deres produkter bliver genvundet, kan de i stedet vælge at 

sælge disse til genbrug. 

5.4.5 Rivalisering mellem eksisterende virksomheder i branchen 

Der er en høj grad af rivalisering mellem de eksisterende virksomheder i branchen. Her er det 

afgørende for den enkelte virksomhed at være konkurrencedygtig specielt i forhold til B2C 

segmentet, da disse mængder udgør en væsentlig faktor for overlevelse på markedet, samt at kunne 

understøtte konkurrencen på B2B markedet. Graden af differentieringsmuligheder er ikke store set i 

forhold til B2C segmentet, så for at overleve kræver det, at virksomhederne i branchen er i stand til 

at bibeholde deres markedsandele for at dække deres faste omkostninger. Udviklingen i branchen 

gør også, at der i forhold til B2B segmentet kan udgøre en fordel, hvis virksomheden er i stand til at 

modtage flere forskellige typer af affald, da B2B segmentet ofte efterspørger én aftager på alle typer 

affald.    

5.5 Porters generiske konkurrencestrategier 

En virksomheds succes afhænger af, om virksomheden er i stand til at vælge den rigtige 

konkurrencestrategi. Ifølge Porters kan virksomheden kun opnå succes hvis den følger én af 

nedenstående konkurrencestrategier. 

 

Figur 8 Kilde: Porters generiske konkurrencestrategier (Henry, 2008) 
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Der kan argumenteres for, at case virksomheden har en omkostningsleder strategi, da B2C 

segmentet primært fokuserer på pris. Da case virksomheden, som nævnt under 

virksomhedsbeskrivelsen, har en markedsandel på ca. XX % af B2C markedet er det vigtigt, at der 

fortsat fokuseres på minimering af omkostninger og udnyttelse af de stordriftsfordele, som er 

opbygget i deres supply chain. Case virksomheden forsøger i forhold til B2B segmentet, at følge en 

fokuseret differentieringsstrategi, da man er i stand til at tilbyde specielle løsninger til private og 

offentlige virksomheder, som f.eks. ønsker at få sikkerhedsdestrueret harddiske med følsom 

information, eller man yder konsulenthjælp til, hvordan affaldet opdeles til mere værdifulde 

fraktioner.  

5.6 Delkonklusion ekstern analyse 

Case virksomheden befinder sig i en dynamisk industri, hvor lovgivningen spiller en væsentlig 

rolle, store udsving i markedspriserne og en industri, som er ekstrem følsom overfor den globale 

økonomi. Miljø og affaldshåndtering har de senere år være præget af stor fokus både rent 

lovgivningsmæssigt og gennem medierne, men flere faktorer kræver opmærksomhed og fokus, 

hvilket kan have stor betydning for case virksomhedens økonomiske situation og risikoprofil. 

Industrien er en nødvendighed for miljøet og den verden vi lever i, og derfor vil der altid være 

behov for genvindingsvirksomheder som case virksomheden.   

Ud fra Porters Five Forces ses det, at det er en yderst konkurrencepræget industri, hvor man som 

genvindingsvirksomhed er meget afhængig af mængder fra de kollektive ordninger B2C. Det 

kræver nødvendigvis ikke store investeringer at etablere sig på markedet for nye indtrængere, men 

det kan være svært at få markedsandele på B2C markedet, da der i forvejen er mange udbydere og 

høj konkurrence. I forhold til vareleverandører af affald har specielt B2C segmentet en meget høj 

forhandlingsstyrke, da konkurrencen om at få markedsandele i forhold til dette segment er meget 

høj. B2B vareleverandører har ligeledes en høj forhandlingsstyrke, men dog efterspørger dette 

segment ofte specielle typer af løsninger i forbindelse med affaldshåndtering, og derfor er det 

muligt at differentiere sig og tilbyde skræddersyede løsninger til dette segment.  

Samtidig kan det udledes, at et forslag til hvordan case virksomheden kan anvende SCRM vil 

understøtte konkurrencestrategien omkostningsleder, og dermed sikre, at der ikke opstår uventede 

omkostninger og hændelser i case virksomhedens supply chain. 

Gennem den eksterne analyse, suppleret af den indsamlede empiri, har det været muligt at 

identificere risici relateret til politiske, økonomiske, miljømæssige, teknologiske, 
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lovgivningsmæssige, forsynings og efterspørgselsmæssige forhold, som herefter anvendes i analyse 

del 2. 

5.7 Intern analyse 

For at belyse de interne forhold i case virksomheden foretages en intern analyse, hvor 

virksomhedens ressourcer og kompetencer samt værdi skabende aktiviteter identificeres. Denne 

analyse supplerer den indsamlede empiri i identifikationen af de risici, der findes i det interne miljø 

hos case virksomheden. Virksomhedens stærke og svage forhold i den senere SWOT analyse vil 

blive udarbejdet med baggrund i forhold fundet i den interne analyse. Formålet er hermed, at skabe 

et overblik over hvilke risici, der er identificeret på baggrund af den strategiske analyse, og danner 

sammen med den indsamlede empiri grundlaget for analyse del 2. 

5.7.1 Værdikæde analyse 

 

Model 9 Kilde: Egen tilvirkning efter M. Porter (Henry, 2008) 

 

Ligeledes er formålet med en analyse af virksomhedens værdikæde, at afdække hvilken påvirkning 

de interne processer har på hinanden samt at sikre, at virksomheden leverer målgruppen den højeste 

kundeværdi til de laveste omkostninger.  

I de følgende afsnit analyseres de primære og sekundære aktiviteter. 

Primære aktiviteter: 

5.7.2 Indgående logistik 

Case virksomheden indsamler B2C segmentets affaldsmængder fra de kommunale genbrugspladser 

og skal derfor opfylde kravene i elskrotbekendtgørelsen. Det betyder, at affaldet skal indsamles 

senest 48 timer efter en ordre er afgivet, og det sætter store krav til det logistiske setup. Case 

virksomheden har outsourcet logistikken vedr. indsamling og vejning af elektrisk og elektronisk 



  
Side 52 

 
  

affald til to forskellige 3PL
36

 virksomheder i øst Danmark henholdsvis vest Danmark, hvor der 

indsamles til to centrale lagre. 3PL leverandørerne indsamler ligeledes affaldet fra B2B 

vareleverandører. Administrerende direktør, udtaler:  

”I forbindelse med logistik eksisterer der ingen planer for hvordan risici identificeres eller styres”. 

5.7.3 Lager 

De indsamlede affaldsmængder sorteres og efterfyldes inden de eksporteres til case virksomhedens 

egne centralt placerede europæiske behandlingsanlæg. Der er ingen kvalitetskontrol af vejningerne 

på de indsamlede mængder, hvilket kan lede til opportunistisk adfærd fra transportørernes side. 

Administrerende direktør, udtaler:  

”På hele lagerdelen findes der risici, da vores kvalitet af vejninger ikke er god nok. Vi skal kunne 

dokumentere hvornår affaldet er behandlet, der må kun gå 22 arbejdsdage – det kræver sporbarhed 

og lagerstyring”. 

 Når det indsamlede affald ankommer til case virksomhedens lagre ophører sporbarheden, da det 

ikke er muligt at spore affaldet tilbage til deres oprindelige afhentningslokationer. Dette skyldes, at 

case virksomheden ikke har sporbarhed på deres emballage, hvilket dermed udgør en potentiel 

risiko.  

5.7.4 Udgående logistik 

Efter affaldet er blevet sorteret og efterfyldt eksporteres dette til de udenlandske behandlingsanlæg. 

Case virksomheden har outsourcet eksporten af affald til en større antal 3PL virksomheder, og i 

denne sammenhæng kræver det specielle affaldsgodkendelser at foretage grænseoverskridende 

transport af affald både for case virksomheden og transportørerne. Der kan udløses store bøder hvis 

ikke dokumentationen er i orden, og samtidig kan det have store konsekvenser hvis ikke 

transportørerne er i besiddelse af tilstrækkelig kapacitet, da case virksomheden er afhængig af at få 

den afsendte emballage retur til Danmark igen. En ændring i transportomkostningerne kan have stor 

konsekvens for profitten. Som det ses af tabel 6, udgør transportomkostningerne en signifikant 

andel af de samlede omkostninger, hvilket betyder at en ændring i forhold til de budgetterede priser 

kan have stor konsekvens for det samlede resultat.  
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Her illustreret ved transportomkostningernes andel af de totale omkostninger: 

        2010/11     2009/10     2008/09 

Total omk  35.201 25.090 17.230 

Eksport 8.277 6.329 3.708 

Hjemtransport            10.796             7.212             3.488  

  

  

  

        2010/11      2009/10      2008/09 

Eksport 24 % 25 % 22 % 

Hjemtransport 31 % 29 % 20 % 

Total  54 % 54 % 42 % 

Tabel 6 Kilde: Egen tilvirkning 

5.7.5 Salg, Indkøb og administration 

Case virksomheden har som tidligere beskrevet i Porter Five Forces et omvendt forhold til indkøb 

og salg. Indkøb foretages gennem B2C og B2B segmentet, hvor disse segmenter betaler for at få 

deres elektriske og elektroniske affald genvundet. Det betyder, at det er meget svært at forecaste 

forsyning og det gør sig igen gældende i forhold til efterspørgslen. Case virksomheden sælger deres 

affald til egne behandlingsanlæg, hvorfor det er meget vigtigt, at behandlingsanlæggene i stand til at 

betale markedet tilstrækkeligt for at bibeholde konkurrenceevnen på de enkelte markeder.  

Indkøberne hos case virksomheden rådgiver B2B vareleverandører i forhold til sortering af affald, 

og ved hjælp af søsterselskaberne i case koncernen er det muligt at tilbyde løsninger, hvor alle typer 

affald kan afleveres til case koncernen. Administrationen i case virksomheden modtager 

afhentningsordrer, indtaster de indsamlede mængder i Erp-systemet
37

, fakturerer kunder og støtter 

indkøberne med udarbejdelse af kundeløsninger. Case virksomheden har de seneste 4-5 år oplevet, 

at systemet er utilstrækkeligt i forhold til historisk data, CRM
38

 kundedatabaser, lagerstyring og 

måling af rentabilitet på kundeniveau.  

Da case virksomheden ikke har nedskrevne processer, har udskiftningen af medarbejdere medført, 

at der ikke er en ensrettet måde at arbejde på, og det gør det udfordrende at opdele ansvaret for de 

forskellige arbejdsområder. Administrerende direktør, understøtter denne betragtning og 

understreger, at  

”Case virksomheden skal fremadrettet have beskrevet alle processer”. 
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5.7.6 Innovation 

Innovation betyder meget for miljøet, og derfor har case koncernen et forskningsprogram i tæt 

samarbejde med virksomheder, organisationer og nogle af verdens førende universiteter. Alle 

innovationsprojekter handler for case koncernen om at finde nye rentable områder indenfor 

genvinding, der kan mindske mængden af affald der deponeres. Samtidig skulle disse 

innovationsprojekter gerne medføre, at case koncernen som helhed står stærkt i forhold til de 

miljømæssige aspekter, når affaldsmængderne udbydes gennem de kollektive ordninger.  

Der er ligeledes igangsat et fælles projekt med søsterselskabet med det formål, at forbedre 

kundernes oplevelse af case koncernen. Der er skabt en fælles projektgruppe, der skal danne 

grundlaget for en forbedret kundeopfattelse af case koncernen.    

Sekundære aktiviteter: 

5.7.7 Organisationsstruktur 

Case koncernen er organiseret med en centraliseret styring af de finansielle anliggender, Human 

Ressources og konceptet B2B.
39

  

Der er generelt en meget decentraliseret tilgang til, hvordan de enkelte markeder opererer, og det 

understøttes af CEO for case koncernen, der i det fremsendte interview skriver, at de enkelte 

markeder i store træk selv beslutter, hvordan de arbejder og hvilke projekter de finder relevante. 

Denne decentraliserede holdning til frihed under ansvar kan både have fordele og ulemper. 

Fordelen er bl.a. at der er kort vej til beslutningstageren på de enkelte markeder, og der kan altid 

rekvireres støtte og viden fra centralt hold på hovedkontoret. Ulemperne kan være, at der ikke deles 

viden mellem markederne på operationelt niveau, og flere markeder kan arbejde på samme type 

projekter samtidig. I appendix 6 ses case virksomheden koncernens organisationsstruktur. 

5.7.8 Menneskelige ressourcer 

De menneskelige ressourcer har en væsentlig betydning for kontinuiteten af forretningen og for at 

opnå dette kræver det, at case virksomheden er i besiddelse af medarbejdere, der har et indgående 

kendskab til de specielle forhold der gør sig gældende i genvindingsbranchen. Administrerende 

direktør opsummerer, at organisationen ikke har den viden der kræves.  

”Det er en ung og umoden organisation, og man er startet forfra på mange områder, og specielt 

relateret til system og viden er der på et ressourceniveau mange risici”. 
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 mener desuden, at det skal gøres til en attraktiv virksomhed med tryghed i jobbet, og dette kan 

gøres ved at tilbyde kurser, løn, bonus og andre tiltag der medfører, at virksomheden gøres attraktiv 

for nye og nuværende medarbejdere.  

I Danmark er den gennemsnitlige anciennitet for medarbejdere, hvis der ses bort fra forfatteren, på 

ca. 1 år og 6 måneder, og virksomheden har oplevet et stort antal udskiftninger af medarbejdere 

gennem de seneste 7-8 år.  

Herunder ses organisationsplan for case virksomheden Danmark: 

Undladt pga. fortrolighed 

Figur 9 Organisationsplan Case virksomheden Danmark Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Som det ses af organisationsplanen består organisationen i Danmark af relativt få personer, og det 

viser dermed vigtigheden af, at sikre nedskrevne processer og attraktive forhold for medarbejdere 

for at bibeholde viden og sikre kontinuitet i virksomheden.  

5.7.9 Miljø & Sikkerhed 

Case virksomheden koncernen har indført Safety walks
40

 som en del af det daglige arbejde, med det 

formål at reducere antallet af ulykker. Det betyder, at alle ledere i virksomheds regi skal udføre et 

antal safety walks om året på udvalgte lokationer, og derefter indberette de kritiske punkter centralt 

til hovedkontoret. Man forsøger ligeledes, at forbedre sikkerheden på case virksomhedens 

behandlingsanlæg både for ansatte og besøgende. Fremadrettet skal alle nyansatte i case koncernen i 

Danmark skal gennemgå et kursus i sikkerhed.  

Der arbejdes kontinuerligt på at forbedre de miljømæssige aspekter af genvindingsindustrien, både 

gennem egen udvikling af behandlingsmetoder, men ligeledes at videregive miljømæssige krav til 

transportører, kunder og gennem interesseorganisationer.  

5.8 Delkonklusion intern analyse: 

Ud fra den interne analyse af case virksomhedens værdikæde kan det udledes, at det er muligt at 

identificere risici ved en analyse af de primære og sekundære aktiviteter. Risici forbundet med 

logistik, det være sig både indgående og udgående transport gør sig gældende i form af 

opportunistisk adfærd, begrænset kapacitet, prisstigninger og manglende tilladelser. Ligeledes 
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findes der risici på lagerdelen, hvor kvaliteten af vejninger ikke kontrolleres, og samtidig er det ikke 

muligt at spore eventuelle fejl i leverancer, da det ikke er muligt at spore emballagen.  

Systemet udgør en væsentligt risiko, og er utilstrækkelig i forhold til bl.a. historisk data og 

lagerstyring.  

Den store udskiftning i medarbejdere og mangel på nedskrevne processer betyder, at 

arbejdsopgaverne udføres forskelligt, og det er ikke muligt at videregive disse opgaver uden viden 

eller processer i virksomheden.  

Gennem den interne analyse, suppleret af den indsamlede empiri, har det været muligt at 

identificere risici relateret til transport, kvalitet, ressourcer, system, processer, forecast, sikkerhed 

og operationelle forhold, som herefter anvendes i analyse del 2.   
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5.9 SWOT  

Som beskrevet i teori og litteraturafsnittet anvendes den strategiske analyse som supplement til den 

indsamlede empiri til at identificere risici i case virksomhedens interne miljø og eksterne omverden. 

Der vil derfor i dette afsnit foretages en opsummering af den interne og eksterne analyse, og de 

risici der er udledt på baggrund heraf. SWOT analysen anvendes til at anskueliggøre, hvordan 

virksomhedens øjeblikkelige situation kan opfattes på baggrund af de foretagne analyser. 

Interne forhold 

Stærke sider (Strengths) Svage sider (Weaknesses) 

 Innovation 

 Ingen miljøsager 

 Konsolidering øst/vest 
 

 Ingen produktion i DK 

 Menneskelige ressourcer 

 Decentraliseret økonomifunktion 

 Management Fee til hovedkontor 

 Ingen nedskrevne processer 

 Systembegrænsninger 

 Logistik omkostninger 

 Manglende kvalitetskontrol 

 Manglende sporbarhed emballage 

 Begrænset kontrol med transportører 

 Ukorrekte forecasts 

Eksterne forhold 
Muligheder (Opportunities) Trusler (Threats) 

 Egen produktion 

 Interesseorganisationer 

 Opkøb af konkurrenter 

 Egen kollektiv ordning 

 Lovgivning 

 Ingen mængder fra kollektive 

ordninger 

 Konkurrence på pris 

 Lovgivningsændringer 

 Ændringer i valutakurser, oliepriser, 

råvarepriser 

 Miljømyndigheder/ eksporttilladelser 

 Ikke muligt at styre forsyning 

 Operationelle nedbrud i produktion 

 Begrænset kapacitet på 

behandlingsanlæg 

Model 10 Kilde: Egen tilvirkning efter M. Porter 

Som det fremgår af ses af SWOT modellen er der mange interne og eksterne forhold, som har 

betydning i forhold identifikationen af risici i case virksomhedens supply chain. På baggrund af de 

svage sider i de interne forhold og truslerne i de eksterne forhold kan der argumenteres for, at den 

anvendte metode til at identificere risici i case virksomhedens supply chain kan anses som værende 

anvendelig til dette formål.  
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5.10 Delkonklusion strategisk analyse 

Den strategiske analyse er blevet anvendt som en dimension af SCRM til at identificere risici i det 

interne miljø og eksterne omverden i case virksomhedens supply chain, som sammen den 

indsamlede empiri danner grundlaget for trin to, identifikation af risici, i SCRM frameworket 

analyse del 2. Ligeledes skal den strategiske analyse ses som en foranalyse, der medvirker til 

forståelse af virksomheden.  

Desuden viser den strategiske analyse, at case virksomhedens valgte konkurrencestrategi, 

omkostningsleder strategi, understøtter vigtigheden af, at case virksomheden fremadrettet anvender 

et SCRM værktøj, der kan imødegå unødvendige omkostninger ved at sikre sig mod risici, og 

dermed bibeholde konkurrenceevnen. 

Gennem den eksterne analyse og ved anvendelse af modellerne Pestel og Porters Five Forces har 

det været muligt at identificere risici relateret til politiske, økonomiske, miljømæssige, 

teknologiske, lovgivningsmæssige, forsynings og efterspørgselsmæssige forhold. 

Det har ligeledes gennem den interne analyse, og ved anvendelse af en værdikædeanalyse været 

muligt, at identificere risici relateret til transport, kvalitet, ressourcer, system, processer, forecast, 

sikkerhed og operationelle forhold. 

De interne og eksterne forhold er samlet i en SWOT model, der kan anvendes som en dimension af 

SCRM til at illustrere de fundne forhold i den strategiske analyse, og derigennem kan modellen 

anvendes som grundlag til opsummering af de identificerede interne og eksterne risici.  

Det kan dermed konkluderes, at den strategiske analyse kan anvendes som et værktøj til at 

identificere risici i case virksomhedens supply chain. De anvendte modeller kan ikke alene benyttes 

til at identificere risici, da de ikke er deciderede SCRM modeller, men de har i dette projekt været 

anvendelige til at skabe et forslag til, hvordan risici kan identificeres. Fremadrettet kan reliabiliteten 

i forbindelse med identifikation af risici øges ved at inddrage flere ressourcer i organisationen, og 

ved hjælp af nedskrevne processer vil det være muligt, at anskueliggøre hvor i case virksomhedens 

supply chain, der findes risici f.eks. ved at anvende proces kortlægning. Der eksisterer altså SCM 

værktøjer, der kan anvendes som en del af identifikationen af risici, og det foreslås, at case 

virksomheden fremadrettet ved brug af frameworket i analyse del 2, anvender denne type værktøj 

som en del af identifikationen af risici.  
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5.11 Analyse del 2 Framework SCRM 

I analyse del 2 tages udgangspunkt i det foreslåede framework af Banisalam (2008) til at 

identificere, vurdere, kvantificere og styre risici i en reverse supply chain, hvorefter Manuj og 

Mentzer (2008) anvendes til at analysere, hvordan de identificerede risici kan imødegås.  

Følgende trin vil indgå i den følgende SCRM analyse: 

1. Illustrere the reverse supply chain netværk. 

2. Identifikation af risici. 

3. Illustration af risici. 

4. Vurdere og kvantificere risici. 

5. Vurdere og kvantificere tab. 

6. Styring af risici. 

7. Imødegåelse af risici. 

Herunder vises framework til brug i den følgende analyse. Modellen er lavet med udgangspunkt i 

det foreslåede framework af Banisalem (2008) hvorefter disse komponenter suppleres af, hvordan 

risici kan imødegås ved hjælp af de i teori og litteraturafsnittet forslåede risk management strategier 

af Manuj og Mentzer (2008). Hermed er skabt et SCRM værktøj til brug i case virksomheden, 

hvilket fremadrettet kan anvendes til at identificere, vurdere, kvantificere, styre og imødegå risici i 

virksomhedens supply chain. I forhold til den oprindelige model 5, som ses i teori og 

litteraturafsnittet, er der af forfatteren, tilføjet endnu et trin i modellen, som har til formål at forslå 

risk management strategier til imødegåelse af risici. 

1.Illustrer Reverse supply chain netværk.

- Identificer afdelinger

- Identificer lokationer og processer

- Illustrer reverse flow

2.Identifikation af Risici.

- Identificering af risiko typer

- Definer type risiko

- Identificer potentielt tab

6.Styring af Risici

- Lav visuel model

- Identificer alternativer

- Illustrer model med risici og risiko driver

3.Illustrer Risiko Påvirkning.

- Udarbejd procesboks for hver risiko.

- Linke risici til andre risici.

- Organiser risici for at identificere påvirkning.

5.Vurder & Kvantificer Tab

- Identificer påvirkning på risici

- Identificer påvirkning på tab

- Brug risici kvantificeringsformel

4.Vurder & Kvantificer Risici.

- Identificer Påvirkning

- Identificer Sandsynlighed

- Brug risici kvantificeringsformel

7.Imødegåelse af Risici

- Forslag til risk management strategi

- Vurder risk management strategi

- Vælg risk management strategi

 

Model 11 Risk management framework Kilde: Egen tilvirkning efter Banisalem (2008) 
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5.11.1 Illustrere the reverse supply chain network 

Som første trin af dette SCRM framework identificeres afdelinger, lokationer og processer for 

derigennem at illustrere roller og ansvar forbundet med de forskellige strømme i netværket. Dette 

skaber et overblik over de forskellige strømme, som findes i netværket, og dette giver 

organisationen en måde at anskueliggøre, hvordan disse kan lede til risici. Illustrationen i model 12 

herunder viser, hvilke afdelinger og lokationer, der er involveret i returneringen af produkter samt 

hvilke processer der indgår i det reverse flow. Der henvises til figur 5 på side 30. Illustrationen er 

udarbejdet på baggrund af forfatterens egne erfaringer og viden, og har til formål, at understøtte 

virksomheden i at identificere risici. Denne illustration vil være mere anvendelig hvis case 

virksomheden havde nedskrevne processer, hvorved proces kortlægning havde været et mere 

anvendeligt værktøj, og til dette formål havde det været mere i tråd med SCM teorien at anskue 

disse processer gennem GSCF modellen, som beskrevet i teori og litteraturafsnittet. Ligeledes er 

organisations menneskelige ressourcer en begrænsning, da det ikke har været muligt for forfatteren 

at inddrage de relevante medarbejdere til at deltage i udarbejdelse af case virksomhedens reverse 

supply chain netværk og dermed øge reliabiliteten.  

Herunder illustreres case virksomhedens reverse supply chain netværk: 

Reverse Supply Chain Netværk case virksomhed
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Model 12 Reverse supply chain network Case virksomheden Egen tilvirkning efter Banisalem 

(2008) 

5.11.2 Identifikation af risici 

Efter at have illustreret sammenhængen i case virksomhedens reverse supply chain netværk, er 

andet trin, at identificere og beskrive hvilke interne og eksterne risici der findes, samt hvor disse 

risici er lokaliseret. Samtidig identificeres hvad disse risici medfører af potentielle tab for 
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derigennem at illustrere hvordan risici påvirker hinanden. Som nævnt i teori og litteraturafsnittet 

kan risici grundlæggende opdeles i interne og eksterne risici. 

Risici i case virksomhedens supply chain er, som nævnt i analyse del 1, identificeret ved anvendelse 

af den strategiske analyse suppleret af interview med den administrerende direktør
41

. Den 

strategiske analyse opsummerer de identificerede risici i SWOT analysen og i delkonklusionen på 

den strategiske analyse. Interviewet med den administrerende direktør, har taget udgangspunkt i de 

kategorier af risici som Manuj og Mentzer (2008) definerer, og derefter er risici kategoriseret som 

værende enten interne eller eksterne. Derefter er de yderligere kategoriseret i typer af risici for at 

give et mere retvisende billede af, hvilke risici der påvirker hinanden. Der er afgrænset fra at 

vurdere de konkurrencemæssige risici, da administrerende direktør udtaler: 

”Konkurrenter har ikke en væsentlig betydning for om vi overlever eller ej, det handler om de 

kollektive ordninger!” (som indgår i risikoen forsyning) 

I nedenstående tabel 7 fremgår hvorvidt de internt eller eksternt relateret i forhold til case 

virksomhedens supply chain samt en beskrivelse af de identificerede risici. Interne risici omhandler 

primært supply chainen, hvorimod de eksterne risici ikke kan kontrolleres, men har en påvirkning 

på de involverede aktører i supply chainen. Herunder ses hvilke interne og eksterne risici, der er 

identificeret i case virksomhedens reverse supply chain:  

Type af Risici Beskrivelse 

Eksterne Risici  

 Miljømyndigheder 

 Manglende eksporttilladelser 

Politiske 

Miljømæssige   Naturkatastrofer 

 Brand 

Makro-Økonomiske  Oliepriser 

 Råvarepriser 

Transport Ekstern  Ændring i lovgivning 

 Registrering i transportregister miljømyndigheder 

Forecast Ekstern 

 
 Forkert tildeling af affaldsmængder DPA-system 

Teknologisk  Nye behandlingsformer 

 Nye genvindingsgrader 

Lovgivning 

 
 Krav/Ansvarsfordeling jf. Elskrotbekendtgørelsen 

Interne Risici  

                                                 
41
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Ressourcer 

 
 Udskiftning af medarbejdere 

 Mangel på viden i virksomheden 

System 

 
 Kan ikke måle rentabilitet på kundeniveau 

 Sporbarhed emballage 

 Historisk data 

 Utilstrækkelig ifht. kundernes krav 

Data  Ukorrekt data i system 

Finansielle  Likviditet 

Processer  Ingen nedskrevne processer 

 ”Learning by doing” 

Operationelle  Nedbrud i produktion 

 Ikke tilstrækkelig kapacitet på behandlingsanlæg 

Lager  Ingen lagerstyring 

Forsyning 

 
 Ikke muligt at styre forsyning af affaldsmængder 

 Levetid 2-3 år pga. udbud 

Efterspørgsel 

 
 Produktion i udlandet 

 Kan ikke efterleve efterspørgsel 

 

Forecast Intern  Intet grundlag for forecasting 

 Ukorrekt forecast til behandlingsanlæg 

Emballage  Kender ikke antal, intet overblik 

Transport Intern 

 
 Stor andel af totalomkostninger 

 Konkurs 

 Prisstigninger 

 Manglende tilladelser 

 Manglende kontrol med transportører 

Kvalitet  Ingen kvalitetskontrol af vejninger 

Sikkerhed  Tyveri fra transport/lager 

Tabel 7 Typer af risici og beskrivelse Kilde: Egen tilvirkning 

Herefter identificeres de forskellige typer af tab, som de identificerede risici kan medføre. 

Forfatteren og den administrerende direktør, har i fællesskab valgt at tage udgangspunkt i de tre 

typer af tab, som foreslået af Banisalem (2008). 

Herunder ses de forskellige typer af tab samt beskrivelser som de identificerede risici kan medføre i 

case virksomhedens reverse supply chain og som beskrevet i teori og litteraturafsnittet: 

Tabel 8 Typer af tab og beskrivelse Kilde: Egen tilvirkning  

Type af tab Beskrivelse 

Finansielle Tab Tab af indtjening pga. forskellige typer af risici 

Kundetilfredshed Tab 

 

Faldende kundetilfredshed/Tab af kunder pga. forskellige typer 

af risici. 

TidsTab/Forsinkelser Tab af tid pga. forsinkelser af forskellige typer af risici. 
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5.11.3 Illustration af risici 

Hernæst illustreres, som tredje trin i modellen, hvordan de identificerede risici påvirker hinanden, 

for derigennem at anskueliggøre, at en individuel risiko også kan medføre en kædereaktion af risici. 

Formålet med denne illustration er, at denne model herefter kan bruges til at visualisere hvordan de 

interne og eksterne risici påvirker hinanden, og hvilke tab de eventuelt kan medføre. Pilene i 

modellen viser sammenhængene mellem risici, hvordan de påvirker hinanden og hvilke tab de kan 

medføre. Forfatteren og den administrerende direktør, har i fællesskab vurderet hvilke tab og 

påvirkninger de identificerede risici har på hinanden og måtte medføre. Reliabiliteten vil kunne 

øges hvis der fremadrettet inddrages flere ressourcer til at vurdere disse forhold. 

Netværksdiagrammet, som kan ses som værende en form for proces kortlægning er opdelt i interne 

henholdsvis eksterne risici, med tidstab og forsinkelses risici i midten af diagrammet. Tidstab og 

forsinkelses risici er placeret i midten af diagrammet da både interne og eksterne risici kan medføre 

forsinkelser i retur flowet. Til højre i diagrammet ses, at risici også kan medføre finansielle og 

kundetilfredsheds tab.   

Netværksdiagram Påvirkning af Risici i case virksomheden
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Model 13 Netværksdiagram påvirkning af risici i case virksomheden Kilde: Egen tilvirkning efter 

Banisalem (2008) 

5.11.4 Vurdere og kvantificere risici 

Det fjerde trin i modellen efter risici er identificeret og lokaliseret er at vurdere, hvad disse risici 

potentielt kan medføre tab samt i hvor høj grad sandsynligheden er for at disse risici opstår. Det 
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gøres ved at benytte scoresystemet 3-2-1 med graderne høj, medium og lav som nævnt i teori og 

litteraturafsnittet. For at øge reliabiliteten har forfatteren samt den administrerende direktør hver 

især scoret sandsynlighed og påvirkning af de identificerede risici, hvorefter forskellene er blevet 

diskuteret og et fælles udgangspunkt er derigennem fundet, tabel 9. Som det ses af appendix 10 og 

appendix 11, er de grønne markeringer udtryk for samme scores, gul markering er udtryk for en 

spredning på 1 score, og rød score udtryk for en spredning på 2 scores. Væsentligt for disse scores 

kan nævnes, at der ikke er signifikant forskel på opfattelsen af, hvordan de identificerede risici 

vurderes i forhold til påvirkning og sandsynlighed. Dog har risikoen betegnet som kvalitet givet 

anledning til yderligere argumentation for, hvorfor der er scoret forskelligt på påvirkningen af 

denne risiko. Derefter er forfatteren, henholdsvis den administrerende direktør, blevet enige om at 

score denne som værende medium. Scoringen danner hermed grundlag for kvantificeringen af risici. 

Som nævnt i det forgangne afsnit vil reliabiliteten kunne øges, hvis der fremadrettet inddrages flere 

ressourcer til at vurdere disse forhold. 

Risici er kvantificeret ved hjælp af følgende formel som nævnt i teori og litteraturafsnittet: 

  

Herunder udregnes den totale risiko score på baggrund af graderne høj, medium og lav med 

scorerne 3-2-1. 

 Påvirkning (Ir) Sandsynlighed (Pr) Total Risk (Rr) 

Eksterne risici    

Politiske Høj Lav 3 

Miljømæssige  Medium Lav 2 

Makro-Økonomiske Høj Høj 9 

Transport Ekstern Høj Medium 6 

Forecast Ekstern Medium Lav 2 

Teknologisk Lav Medium 2 

Lovgivning Medium Medium 4 

Interne risici    

Ressourcer Høj Høj 9 

System Høj Medium 6 

Data Høj Medium 6 

Finansielle Høj Lav 3 

Processer Medium Høj 6 

Operationelle Høj Medium 6 

Lager Medium Lav 2 

Forsyning Høj Medium 6 

Efterspørgsel Medium Lav 2 

Forecast Intern Medium Lav 2 

Rr = Ir * Pr 
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Emballage Høj Høj 9 

Transport Intern Høj Medium 6 

Kvalitet Medium Medium 4 

Sikkerhed Høj Lav 3 

Tabel 9 Risici kvantificering Kilde: Egen tilvirkning 

5.11.5 Vurdere og kvantificere tab   

Det femte trin i modellen tager udgangspunkt i, at vurdere effekten af de enkelte risici, hvor i flowet 

de mulige tab opstår, og inkluderer desuden den eventuelle kædereaktion som en specifik risiko 

måtte medføre. Som nævnt tidligere benyttes scoresystemet 3-2-1 med graderne høj, medium og lav 

til at give typerne af tab en påvirkningsscore. Ligeledes er påvirkningen af de 3 typer af tab, blevet 

scoret af forfatteren og den administrerende direktør i fællesskab. 

Tabel 10 Tabs kvantificering Kilde: Egen tilvirkning 

 

For at finde den helt korrekte påvirkning af hver enkel risiko på den samlede supply chain, 

kvantificeres påvirkningen og tabet genereret af hver risiko ved hjælp af følgende formel som nævnt 

i litteratur/teoriafsnittet: 

 

 

I de følgende tabeller 11 og 12 anskueliggøres hvilke variable risici og tab, der skal kvantificeres ud 

fra de tidligere scores i tabel 9.  

  

Type af tab Påvirkning 

Finansielle tab Høj 

Kundetilfredshed tab Medium 

Tidstab/forsinkelser Medium 

Rx =   Ir *   Il  * Px 
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Type af risici Total risici Påvirkning score (I) Sandsynlighed score (P) 

Eksterne risici    

Politiske RPO IPO = 3 PEN = 1 

Miljømæssige  RMI IMI = 2 PMI = 1 

Makro-Økonomiske RMØ IMØ = 3 PMØ = 3 

Transport RTR ITR = 3 PTR = 2 

Forecast RFO IFO = 2 PFO = 1 

Teknologisk RTE ITE = 1 PTE = 2 

Lovgivning RLO ILO = 2 PLO = 2 

Interne risici    

Ressourcer RRE IRE = 3 PRE = 3 

System RSY ISY = 3 PSY = 2 

Data RDA IDA = 3 PDA = 2 

Finansielle RFI IFI = 3 PFI = 1 

Processer RPR IPR = 2 PPR = 3 

Operationelle ROP IOP = 3 POP = 2 

Lager RLA ILA = 2 PLA = 1 

Supply RSU ISU = 3 PSU = 2 

Demand RDE IDE = 2 PDE = 1 

Forecast RFO IFO = 2 PFO = 1 

Emballage REM IEM = 3 PEM = 3 

Transport RTR ITR = 3 PTR = 2 

Kvalitet RKV IKV = 2 PKV = 2 

Sikkerhed RSI ISI = 3 PSI = 1 

Tabel 11 Risiko variable Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12 Typer af tab variable Kilde: Egen tilvirkning 

 

For at kvantificere de enekelte risici i case virksomhedens supply chain er netværksdiagrammet som 

vist i model 13 blevet benyttet til at vurdere kædeeffekten og påvirkningen af hver enkel risiko på 

den samlede supply chain. Ved hjælp af risiko kvantificeringsformlen er hver risiko kvantificeret på 

baggrund af scoringen i tabellerne 11 og 12 og den samlede risiko score beregnet. I nedenstående 

tabel 13 ses udregningerne, kædeeffekten og resultatet deraf: 

 

Type af tab Påvirkning score (I) 

Finansielle tab IFT = 3 

Kundetilfredshed tab IKT = 2 

Tidstab/forsinkelser ITT = 2 
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RPO = (IPO) (ITT * IFT) (PPO) 18 

RMI = (IMI) (ITT * IFT) (PMI) 12 

RMØ = (IMØ) (IFT) (PMØ) 27 

RTR =  (ITR) (ITT * IFT * IKT) (PTR) 72 

RFO = (IFO * IFI) (ITT * IFT) (PFO) 12 

RTE = (ITE) (IFT) (PTE) 6 

RLO = (ILO) (IFT) (PLO) 12 

RRE = (IRE) (ITT * IFT * IKT) (PRE) 108 

RSY = (ISY * IEM * ILA * IFO * IDE) (ITT * IFT * IKT) (PSY) 1.728 

RDA = (IDA * ISY) (ITT * IFT *IKT) (PDA) 216 

RFI = (IFI) (ITT * IFT * IKT) (PFI) 36 

RPR = (IPR * IDA * ISY) (ITT * IFT * IKT) (PPR) 648 

ROP = (IOP * IEM) (ITT * IFT * IKT) (POP) 216 

RLA = (ILA * IFO) (ITT * IKT * IFT) (PLA) 48 

RSU = (ISU * ILA * IFO * IDE * IRE) (ITT * IFT) (PSU) 864 

RDE = (IDE) (IFT)(PDE) 6 

RFO = (IFO * IEM * IDE) (ITT * IFT * IKT) (PFO) 144 

REM = (IEM) (ITT * IFT * IKT) (PEM) 108 

RTR = (ITR * IEM * IFI) (ITT * IFT * IKT) (PTR) 648 

RKV = (IKV * IDA * ISY) (ITT * IFT) (PKV) 216 

RSI = (ISI) (IFT * IKT) (PSI) 18 

 

Tabel 13 Samlet risiko score Kilde: Egen tilvirkning 

For at lette læserens forståelse af udregningerne, vises et eksempel herunder: 

Risiko politisk : RPO = (IPO) (ITT * IFT) (PPO): Rpo = (3) (2* 3) (1) = 18 

For at illustrere betydningen af hver enkel risiko, og dermed vurdere hvilke risici der har den største 

påvirkning på hele supply chainen samles de fundne scores i nedenstående tabel 14 Denne tabel 

giver et sammenligningsgrundlag for videre analyse.  

Ifølge analysen er de risici med størst påvirkning på case virksomhedens reverse supply chain, 

udregnet til at være System, Forsyning, Processer og Transport Intern. Ligeledes kan nævnes at de 

risici med den mindste påvirkning er Efterspørgsel og Teknologisk.  
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Risici Score 

System 1.728 

Forsyning 864 

Processer 648 

Transport Intern 648 

Data 216 

Operationelle 216 

Kvalitet 216 

Forecast Intern 144 

Ressourcer 108 

Emballage 108 

Transport Ekstern 72 

Lager 48 

Finansielle 36 

Makro-Økonomiske 27 

Politiske 18 

Sikkerhed 18 

Miljømæssige  12 

Forecast Ekstern 12 

Lovgivning 12 

Teknologisk 6 

Efterspørgsel 6 

 

Tabel 14 Risiko scores i faldende rækkefølge. Kilde: Egen tilvirkning 

For at validere de fremkomne resultater er det muligt at foretage en følsomhedsanalyse som nævnt 

under teori og litteraturafsnittet. På baggrund af de allerede foretagne følsomhedsanalyser og 

konklusioner af Banisalem (2008) antages det, at den valgte fremgangsmåde i denne analyse er 

tilstrækkelig til at belyse de væsentligste risici i case virksomhedens reverse supply chain. I 

forbindelse med fremtidig brug at dette framework forslås det, at følsomhedsanalyserne inddrages 

som en del af analysen for at validere de fremkomne resultater.  

5.11.6 Styring af risici 

Det sjette trin i modellen er, at anskueliggøre alle de risici, tab og påvirkninger der findes i case 

virksomhedens reverse supply chain. Dette gøres ved at skabe en visuel model, hvor de 

identificerede risici fra tabel 14 farvekodes i forhold til den opnåede score. Modellen har til formål 

at hjælpe ledelsen med at få et overblik over de risici, der findes i den reverse supply chain. For at 

illustrere den oprindelige kilde til hver enkel risiko er der i modellen tilføjet en risiko driver, som 
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refererer til den oprindelige risiko. Til denne anskueliggørelse anvendes netværksdiagrammet fra 

model 13, og det fremkomne layout ses nedenfor: 

Risk Management Model Case Virksomhed
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Model 14 Risk management model case virksomheden Kilde: Egen tilvirkning 

Denne risk management model kan hjælpe virksomheden med at styre risici i deres reverse supply 

chain. Ved at følge fremgangsmåden i dette framework er virksomheden i stand til at identificere, 

vurdere, kvantificere og styre risici. Dette gør det muligt for ledelsen at teste forskellige scenarier 

og på baggrund af dette kan ledelsen træffe beslutninger om hvor og hvilke risici der skal imødegås. 

For at illustrere hvilke risici der skal imødegås ved hjælp af risk management strategier, er der 

udarbejdet en pyramide, model 15, der opdeler risici i forhold til de opnåede scores. Forfatteren og 

den administrerende direktør, har fastlagt grænserne for hvilke scores, der afgør om risici er 

acceptable, delvist acceptable henholdsvis uacceptable. Som det ses af pyramiden, vurderes risici 

med en score på mellem 1-100 som værende acceptable. Risici med en score på mellem 101-300 

vurderes som værende delvist acceptable, men hvor en imødegåelsesstrategi kan overvejes, og 

endeligt risici med en score på 301 eller derover vurderes som værende uacceptable og en 

imødegåelsesstrategi skal vælges. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at grænserne for hvornår 

risici vurderes til at være acceptable, delvist acceptable, henholdsvis uacceptable, revurderes når 

frameworket anvendes fra gang til gang. Årsagen til, at det er vigtigt at revurdere grænserne, som 

ses i pyramiden, at de opnåede scores vil ændre sig i takt med at frameworket anvendes. 

Iværksættelse af imødegåelsesstrategier medfører reduktion af identificerede risici, og andre nye 

risici kan opstå, hvilket betyder at de nuværende scores kan ændre sig hver gang frameworket 

gennemarbejdes.  



  
Side 70 

 
  

 
 

Model 15 Vurdering af risici Kilde: Egen tilvirkning 

5.11.7 Imødegåelse af risici – Risk management strategier 

Efter at have gennemgået de første seks trin af SCRM frameworket er syvende og sidste trin, at 

udvælge de mest effektive risk management strategier for imødegåelse af risici. Som nævnt i teori 

og litteraturafsnittet findes der forskellige risk management strategier som virksomheden kan 

benytte sig af i forbindelse med håndteringen af de risici, som påvirker virksomhedens supply 

chain. Hensigten med disse strategier er, at de kan anvendes til at imødegå risici før de opstår, eller 

reducere påvirkningen når de opstår. Nogle risici vil ikke kunne opfanges før de opstår, og derfor 

har virksomhedens reaktionsevne en betydning for, at virksomheden ikke mister markedsandele. 

Som beskrevet i teori og litteraturafsnittet, understeger Sheffi og Rice (2005), at der på 

konkurrenceprægede markeder er fare for at miste markedsandele, hvis ikke virksomheden er i 

stand til at reagere hurtigt på ændringer i deres supply chain. 

Der vil i dette afgangsprojekt tages udgangspunkt i de uacceptable risici med en score på 301+, 

hvorved forslag til valg af risk management strategier præsenteres. 

Herunder illustreres hvilke risk management strategier, der vurderes som værende brugbare i 

forhold til de uacceptable risici: 

 Risk management 

strategier/risici 

Forsyning System Transport Processer 

Avoidance X    

Postponement X    

Speculation     

Hedging   X  

Control  X  X 

Transferring/Sharing  X X  

Security  X X  

Tabel 15 Valg af risk management strategier Kilde: Egen tilvirkning 
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Formålet med denne model, er at skabe overblik over, hvilke risk management strategier der er 

brugbare i forhold imødegåelse af de uacceptable risici. Herunder gennemgås de uacceptable risici 

med tilhørende forslag til risk management strategier. Det er forfatteren selv der har vurderet, hvilke 

risk management strategier der findes anvendelige, men ved fremtidigt brug af dette framework 

foreslås det, at det er ledelsen i virksomheden, der udvælger risk management strategierne, da det 

som beskrevet i teori og litteraturafsnittet, er et strategisk værktøj for ledelsen i virksomheden. 

5.11.7.1 Avoidance (Undgå) 

Herunder foreslås hvordan avoidance imødegåelsesstrategien kan benyttes i forhold til de 

uacceptable risici. 

Forsyning: 

I denne kontekst skal forsyning ses som værende de kollektive ordninger, hvorfra case 

virksomheden modtager elektrisk og elektronisk affald. Som nævnt i den strategiske analyse under 

Porters Five Forces, står denne vareleverandør for 90 % af den samlede volumen på det danske 

marked, og udbyder deres volumen i form af kontrakter af 2-3 års varighed. Som administrerende 

direktør nævner, har case virksomheden reelt intet eksistensgrundlag uden en del af disse udbud! Da 

denne risk management strategi omhandler de risici, der er forbundet med at befinde sig på et 

bestemt geografisk marked eller ved at arbejde med specifikke kunder eller leverandører, ses den 

som værende brugbar i forhold til hvordan forsyningsrisikoen kan imødegås.  

Som det fremgår af appendix 8, der viser hovedkriterierne for vægtningen af den kollektive 

ordnings udbud ses det, hvilke krav der er forbundet med de kollektive ordningers udbudsproces. 

Som det også fremgår af dette bilag, lægges der desuden vægt på de miljømæssige aspekter, som 

værende vigtige elementer i vurderingen. Risikoen ved at være afhængig af denne type 

vareleverandør kan imødegås på flere forskellige måder. Case virksomheden kan forsøge at frigøre 

sig fra de kollektive ordninger ved selv at lave en konkurrerende kollektiv ordning i samarbejde 

med producenter/importører af elektrisk og elektronisk affald. Den administrerende direktør, 

udtaler: 

”I forhold til at være afhængig af ét kundesegment, er mulighederne at opkøbe en konkurrent eller 

lave en konkurrerende kollektiv ordning. Alternativt kan der forsøges at fastholde de kollektive 

ordninger som leverandør gennem vugge-til-vugge koncepter
42

”. 

På baggrund af interviewet med den administrerende direktør nævnes også muligheden for at bygge 

et produktionsanlæg i Danmark, da de kollektive ordninger lægger vægt på nærhedsprincippet
43

.  

                                                 
42

 At dirigere råvarer tilbage til deres oprindelige udgangspunkt f. eks. en produktion. 
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Der foreligger altså, på baggrund af den indsamlede empiri muligheder for, hvordan case 

virksomheden kan frigøre sig fra den nuværende kortsigtede levetid på 2-3 år af gangen. Da der 

primært konkurreres på pris, og med den stigende konkurrence i branchen forslås det, at der laves 

langsigtede strategier for, hvordan case virksomheden sikrer sig mod afhængigheden af de 

kollektive ordninger.  

Herunder ses i punktform de forslag, som avoidance strategien kan benyttes til: 

 Opstarte konkurrerende kollektiv ordning. 

 Opkøb af konkurrent. 

 Eget produktionsanlæg i Danmark. 

 Vugge-til-vugge koncepter. 

5.11.7.2 Postponement (udsættelse) 

Herunder foreslås hvordan postponement strategien kan benyttes i forhold til de uacceptable risici. 

Forsyning: 

For at imødegå de risici der er forbundet med det operationelle miljø, kan case virksomheden vælge 

at anvende postponement strategien. I relation til forsyning kan time postponement, som er den ene 

af de 2 postponement strategier nævnt i teori og litteraturafsnittet, anvendes til at udskyde 

aktiviteter for at imødegå de risici der opstår i det operationelle miljø. Som beskrevet i 

virksomhedsbeskrivelsen af case virksomheden, indsamles de kollektives ordningers mængder af 

elektrisk og elektronisk affald fra de kommunale genbrugspladser, hvortil lovgivningen præciserer 

de krav, der er forbundet med afhentningsfrekvenser, ansvarsfordeling og konsekvenser ved ikke at 

opfylde disse krav. Det er dog ikke muligt at styre forsyningen fra de kommunale genbrugspladser, 

da det er bestemt af lovgivning, sæsonudsving, forbrugeradfærd og kampagner. Disse store udsving 

medfører en ineffektiv produktion, der både kan forringe serviceniveauet og medføre, at case 

virksomhedens konkurrenceevne forringes. 

I appendix 9 ses hvordan de tildelte mængder på baggrund af historisk data budgetteres, og samtidig 

ses hvordan mængderne rent faktisk er indsamlet. Da budgettet danner grundlag for planlægningen 

af kapaciteten på behandlingsanlæggene, ses det tydeligt, at disse store udsving medfører enten over 

eller underkapacitet på anlæggene. I gennemgangen af hvordan case virksomheden arbejder med 

SCRM under tema 2, vurdering og kvantificering af risici og tab, udtaler production manager: 

                                                                                                                                                                  
43

 At behandle affaldet nær ved den oprindelse affaldskilde. 
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”Både ved op og nedgange bliver der altid et ”gap”, og det tager nogle dage at tilpasse 

bemandingen og det koster!” 

I denne sammenhæng hvor det ikke er muligt at styre supply fra genbrugspladserne, og det derfor 

ikke er muligt at trække mængderne, kan en mulig strategi for at imødegå risikoen forsyning være, 

at opbygge større lagre i Danmark, hvorfra behandlingsanlæggene kan trække mængderne frem for 

de bliver skubbet mod disse anlæg. Denne strategi skal holdes op mod at det vil kræve mere 

lagerplads og ligeledes mere emballage i flowet før det kan realiseres. 

Ved at benytte en time postponement strategi vil omkostningerne forbundet med under og 

overkapacitet på anlæggene reduceres eller elimineres, hvorved behandlingsanlæggene vil være i 

stand til at betale en bedre pris for det modtagne affald. Ligeledes vil det medføre, at 

behandlingsanlæggene bliver i stand til at forecaste mere præcist til Tier 2 kunderne, som i sidste 

ende betyder, at den samlede konkurrenceevne øges, og understøtter samtidig case virksomhedens 

konkurrencestrategi.  

Herunder ses i punktform det forslag, som postponement strategien kan benyttes til: 

 Opbygning af større lagerbeholdning Danmark. 

5.11.7.3 Hedging (Porteføljestyring) 

Herunder foreslås hvordan hedging risk management strategien kan benyttes i forhold til de 

uacceptable risici. 

Transport: 

Som beskrevet i teori og litteraturafsnittet er der to tilgange til risk management strategien hedging, 

den statiske tilgang og den økonomiske tilgang, hvor der søges at sprede sine risici, for at sikre, at 

en enkel hændelse ikke påvirker alle enheder på samme tid eller med samme kraft. 

Som det fremgår af den interne analyse af case virksomhedens værdikæde, udgør 

transportomkostningerne en signifikant andel af de totale omkostninger, og derfor vil en ændring i 

de budgetterede omkostninger have stor påvirkning på den samlede evne til at skabe profit. Således 

bør virksomheden afdække alternative leverandører af transportydelser for at sikre at en given 

hændelse ikke påvirker kunder og behandlingsanlæg. Med tanke på de store udsving i de 

indsamlede mængder og som en konsekvens deraf, de ukorrekte forecasts, er det ligeledes en 

udfordring at finde leverandører af transportydelser der har kapacitet og fleksibilitet nok til at sikre 

et kontinuerligt flow af case virksomhedens varer.  

Hedging kan benyttes som en økonomisk risk management strategi således, at man ikke er afhængig 

af kun én leverandør. Derfor vil en dual sourcing af transportydelser medvirke til, at imødegå 
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sandsynligheden for utilstrækkelig kapacitet, konkurs, uventede prisstigninger og opportunistisk 

adfærd hos leverandørerne af transportydelser. Dermed kan hedging strategien anbefales i forhold 

til forsyning af transportydelser, og det foreslås, at case virksomheden imødegår risikoen ved og 

afhængigheden af denne type leverandører ved at dual source på alle udgående eksportruter og 

ligeledes i forhold til den lokale indsamling fra de kommunale genbrugspladser.  

Herunder ses i punktform det forslag, som hedging strategien kan benyttes til: 

 Sourcing beslutninger – dual sourcing. 

Modellen herunder viser afhængighed og risiko forbundet med forskellige typer af sourcing: 

 

Model 16 Sourcing afhængighed og risiko Kilde: Egen tilvirkning 

5.11.7.4 Control (Kontrol) 

Herunder foreslås hvordan control risk management strategien kan benyttes i forhold til de 

uacceptable risici. 

System: 

Som nævnt i teori og litteratur afsnittet omhandler en control risk management strategi, hvorledes 

virksomheden evner at have ejerskab over de enheder hvori der findes risici. Virksomheden har 

incitament til at videregive risici til andre dele af forsyningskæden, for at bibeholde den fulde 

udnyttelse og kontrol over virksomhedens ressourcer. Det kan ligeledes også omfatte en bedre 

monitorering af forsyningskæden ved hjælp af styringsredskaber som f.eks. kvalitetskontrol. Set i 

forhold til case virksomheden fremgår det af interviewet med den administrerende direktør, at en 

optimering af systemet vil medføre en øget kontrol af kvaliteten af vejninger, dokumentation på 

baggrund af korrekt data i system og måling af rentabilitet på kundeniveau. Der er for nuværende 

igangsat initiativer til at forbedre det nuværende system og den administrerende direktør vurderer, 

at denne investering på sigt vil tilbagebetales af kunder og leverandører. Det foreslås dog, at 
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optimeringen af det nuværende system bliver projektstyret med fastlagte rammer og økonomi, for at 

sikre at investeringen ikke overgår de økonomiske og tidsmæssige rammer.  

Herunder ses i punktform det forslag, som control strategien kan benyttes til: 

 Projektstyret optimering af systemet. 

Processer: 

Case virksomheden har de seneste år oplevet stor udskiftning i medarbejdere, og som beskrevet i 

den interne analyse af værdikæden, har de menneskelige ressourcer en stor betydning for 

kontinuiteten af forretningen. Gennem årene har den store udskiftning af medarbejdere betydet, at 

viden og kompetencer er forsvundet fra virksomheden, og da case virksomheden ikke har 

nedskrevne processer, har det desuden medført, at der er opstået hændelser i deres supply chain og 

dermed uventede omkostninger. Den nye ledelse i case virksomheden har indenfor de seneste år 

indført miljøledelsessystemet ISO14001, som igangsætter initiativer til at forbedre de miljømæssige 

aspekter i virksomheden.  Der er dog fortsat et stort behov for at nedskrive de nuværende processer, 

da dette kan være medvirkende til en øget kontrol. Den administrerende direktør udtaler ligeledes: 

”Organisationen er ny på mange områder, og ved hjælp af beskrivelse af processer kan vi nå 

langt.” 

Og ydermere: 

”ISO14001 certificering har været med til at beskrive mange processer og vi vil nu forsøge at få 

ISO9001 certifikat, det er meget mere kvalitet og kan være med til at identificere risici ved hjælp af 

proceskortlægning” 

Ved at nedskrive processerne i case virksomheden anskueliggøres ansvarsfordeling af 

arbejdsopgaver og der vil foreligge konkrete processer for, hvordan arbejdsgangene forløber og 

dermed sikrer virksomheden sig mod tab af viden. Samtidig vil en kortlægning af processerne gøre 

det muligt, at identificere hvor i supply chainen der kan opstå risici eller er opstået risici og 

derigennem imødegå disse. 

Herunder ses i punktform de forslag, som hedging strategien kan benyttes til: 

 ISO9001 kvalitetscertificering. 

 Nedskrevne processer. 
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5.11.7.5 Transferring/Sharing (Overføre/Dele) 

Herunder foreslås hvordan Transferring/Sharing risk management strategien kan benyttes i forhold 

til de uacceptable risici. 

System: 

I forbindelse med de systemmæssige udfordringer der findes internt i case virksomheden, kan man 

forsøge at overføre/dele risikoen med leverandørerne. I den sammenhæng vil case virksomheden 

ved brug af denne risk management strategi kunne overføre risikoen i forbindelse med kvaliteten af 

vejninger til deres leverandører af transportydelser. For at opnå en bedre kvalitet af vejningerne kan 

der ved indgåelse af nye samarbejdsaftaler indføres krav om, at vejninger skal suppleres af 

dokumentation for kalibrering af vejeudstyr. En alternativ tilgang til at imødegå system risikoen 

kunne være, at sikre adgang til ny emballage ved at få leverandører af emballage til at opbygge et 

sikkerhedslager, hvorfra case virksomheden kan sikre en hurtig leverance hvis behovet opstår.  

Herunder ses i punktform de forslag, som Transferring/Sharing strategien kan benyttes til: 

 Overfør risici i kontraktmæssige forhold til leverandører. 

 Overfør risici på adgang til emballage. 

Transport: 

Leverandører af transportydelser på den udgående logistik, det være sig eksport fra Danmark til 

behandlingsanlæg i udlandet, skal medbringe dokumentation i forbindelse med hver enkel transport 

i tilfælde af grænsekontrol. Som det nævnes i den interne analyse af værdikæden, kan konsekvensen 

af manglende dokumentation udmønte sig i bøder som tilfalder case virksomheden. I denne 

sammenhæng foreslås det, at der i de skriftlige kontrakter specifikt videregives ansvaret om 

dokumentation og konsekvensen deraf til transportøren. Ligeledes skal der specificeres, at det altid 

er transportørens ansvar at sikre korrekt dokumentation. Der ses også en mulighed for at overføre 

makro-økonomiske risici som f.eks. ændringer i oliepriser samt ændringer i lovgivningen til de 

kontraktmæssige forhold hos leverandører af transportydelser.  

Ejerskabet og kontrollen med denne type risici kan dog mistes i forbindelse med denne risk 

management strategi. 

Herunder ses i punktform det forslag, som Transferring/Sharing strategien kan benyttes til: 

 Overfør risici i kontraktmæssige forhold til leverandører. 
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5.11.7.6 Security (Sikkerhed) 

Herunder foreslås hvordan Security risk management strategien kan benyttes i forhold til de 

uacceptable risici. 

System: 

I interviewet med den administrerende direktør nævnes det, at case virksomheden reelt ikke ved 

hvor meget emballage man er i besiddelse af, der er ingen sporbarhed på emballagen, hvilket ofte 

medfører, at det ikke er mulig at spore en hændelse tilbage i supply chainen. I denne forbindelse 

kan case virksomheden anvende informationsteknologi som GPS eller RFID til at spore deres 

emballage, og dermed også skabe et bedre datagrundlag til fremtidig brug.  

Herunder ses i punktform det forslag, som Security strategien kan benyttes til: 

 Indfør sporbarhed på emballage. 

Transport: 

Sikkerhedsinitiativer i forbindelse med transport kan imødegås ved at sikre alle udgående 

transporter mod tyveri med toldstrips. I samarbejde med behandlingsanlæggene sikres, at varerne 

ikke stjæles under transport. Samtidig bør det også nævnes, at case virksomheden kan sikre sig mod 

de risici der er forbundet med transport, ved at have godkendelser på eksport af affald til alternative 

behandlingsanlæg. 

Herunder ses i punktform de forslag, som Security strategien kan benyttes til: 

 Sikre udgående transporter med toldstrips. 

 Udarbejde ”back-up” notifkationer til alternative behandlingsanlæg. 

5.12 Delkonklusion Analyse Del 2  

På baggrund af de teoretiske og empiriske betragtninger har det været muligt, at udlede de mest 

anvendelige værktøjer til frameworkets formål. Der er gennem analyse del 2 skabt et forslag til et 

SCRM framework, der fremadrettet kan anvendes til at identificere, vurdere, kvantificere, styre og 

imødegå risici i case virksomhedens reverse supply chain. Der er skabt en forståelse af hvorledes 

risici i den reverse supply chain kan medføre en kædereaktion og hvilke tab de kan medføre, for 

derigennem at kvantificere risici og udlede de mest uacceptable risici med størst samlet påvirkning 

på case virksomhedens reverse supply chain. Samtidig kan frameworket også anvendes, med en 

mere simpel tilgang, til at imødegå de individuelle identificerede risici efter at have vurderet 

sandsynligheden og påvirkningen deraf. Det kan konkluderes, at der findes alternative tilgange til, 

hvordan case virksomheden kan strukturere anvendelsen af det foreslåede framework. Ved at 
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inddrage større dele af organisationen til ”what if” workshops, betragte processer i virksomhedens 

supply chain gennem GSCF modellen, anvende uddybende proceskortlægning i forbindelse med 

identifikation af risici i trin 1 af frameworket, og ligeledes inddrage større dele af organisationen til 

vurdering og kvantificering af risici i trin tre og fire i frameworket, vil det være muligt at øge 

reliabiliteten og dermed skabe et mere specifikt og teoretisk SCRM framework. 

Der er på baggrund af kvantificeringen skabt en risk management model for case virksomheden, der 

understøtter ledelsen i, at styre de uacceptable risici i den reverse supply chain. Gennem afprøvning 

af mulige scenarier er det muligt for ledelsen at vælge de mest anvendelige risk management 

strategier til at imødegå risici.  

Det kan ligeledes konkluderes, at case virksomheden kan anvende risk management strategierne til 

at imødegå risici før de opstår ved at reducere sandsynligheden, eller når de er opstået ved at 

reducere påvirkningen. På den baggrund er der i analysen opstillet forslag til, hvilke risk 

management strategier der findes mest anvendelige til at imødegå de uacceptable risici. 

6. Konklusion 

I en global supply chain kontekst er SCRM blevet et parameter for den fremtidige 

konkurrencedygtighed, og dermed understeger det vigtigheden af, at virksomhederne formår at 

indarbejde en tilgang til SCRM, som en del af forretningsstrategien.  

Den opstillede problemformulering havde derfor til formål, at udarbejde et forslag til, hvordan 

SCRM fremadrettet kan indarbejdes i case virksomheden, som samtidig tager højde for at det er en 

lille organisation med begrænsede ressourcer til rådighed. Problemformuleringen opstillet til dette 

formål var derfor:  

”Hvordan kan case virksomheden identificere, vurdere, kvantificere, styre og imødegå risici i en 

reverse supply chain”. 

På baggrund af de teoretiske betragtninger i den akademiske videnskabelige litteratur indenfor feltet 

af SCRM, kan det konkluderes, at der ikke findes SCRM værktøjer der specifikt finder anvendelse i 

en reverse supply chain. Det kan ligeledes konkluderes, at der gennem litteraturgennemgangen er 

anskueliggjort, hvilken litteratur der findes indenfor feltet af SCRM, for dermed at udvælge den 

mest anvendelige litteratur, som udgangspunkt for udarbejdelsen af et SCRM framework.  

For at skabe et udgangspunkt for afgangsprojektet har det været relevant at undersøge om eller i 

hvilken udstrækning, der anvendes SCRM i case koncernen, og på baggrund af de empiriske 

betragtninger kan det konkluderes, at der ikke findes en egentlig konsensus i tilgangen til SCRM, da 
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ansvaret er placeret hos de ansvarlige ledere på de respektive markeder, hvor case koncernen er 

repræsenteret.  

For at understøtte case virksomhedens omkostningsleder konkurrencestrategi og dermed den 

overordnede forretningsstrategi om at bibeholde en markedsandel på XX % af B2C markedet og 

øge markedsandelen på B2B markedet, er der skabt et SCRM framework, hvor virksomheden som 

første trin kan identificere de risici, der kan opstå i deres supply chain. Til dette formål kan det 

konkluderes, at den strategiske analyse og de dertil tilhørende modeller kan anvendes, sammen med 

empirien, til at identificere risici i virksomhedens interne miljø og den eksterne omverden. Det skal 

dog samtidig understreges, at identifikationen af risici bør inddrage større dele af organisationen, og 

virksomheden bør anvende teoretiske SCM værktøjer som GSCF modellen og proces kortlægning 

til at anskue processerne mellem aktørerne i supply chainen og ligeledes for at øge reliabiliteten af 

de identificerede risici. Samtidig bør ledelsen overveje at skabe en forståelse af SCM i 

organisationen, for derigennem udelukkende at anvende SCRM værktøjer til identifikation af risici.  

Virksomheden skal hernæst vurdere og kvantificere de identificerede risici på baggrund af 

sandsynligheden for hændelsen, hændelsens påvirkning på andre risici og den forretningsmæssige 

påvirkning hændelsen kan medføre af tab. 

Det kan konkluderes, at case virksomheden ved at følge SCRM frameworket kan kvantificere de 

identificerede risici og derefter udarbejde en risikoprofil på baggrund af de totale risici scores, der 

er udregnet gennem kvantificeringen og som angiver hvilke risici der har størst påvirkning på den 

samlede supply chain. Ligeledes kan det konkluderes, at ledelsen ved at anvende den visuelle risk 

management model, fremadrettet kan styre risici ved at teste forskellige scenarier og derigennem 

udvælge de risici, der skal imødegås i virksomhedens reverse supply chain.  

På baggrund af risikoprofilen blev de uacceptable risici identificeret, hvorved virksomheden kan 

udvælge hvilken risk management strategi, der kan anvendes til at imødegå de uacceptable risici. 

Det kan konkluderes, at case virksomheden kan anvende forskellige risk management strategier til 

at imødegå risici i deres reverse supply chain og dermed imødegå risici før de opstår eller når de er 

opstået.  

Det kan dermed konkluderes, at case virksomheden kan indarbejde SCRM ved at anvende de syv 

trin der er skabt gennem SCRM frameworket, og dermed være i stand til at identificere, vurdere, 

kvantificere, styre og imødegå risici i den reverse supply chain. Samtidig vil forslaget til, hvordan 

case virksomheden kan indarbejde SCRM i organisationen understøtte den overordnede 

forretningsstrategi og derigennem den samlede konkurrenceevne.    
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7. Perspektivering 

For at sikre en succesfuld fremtidig implementering af det fremkomne forslag til, hvordan SCRM 

kan indarbejdes i case virksomheden, er det essentielt, at ledelsen formår at skabe en fælles 

organisatorisk forståelse af begrebet SCRM for derigennem at anskue, hvordan det anvendes og 

implementeres i virksomheden. Der skal foreligge en klar operationalisering af hvem, der skal 

udføre de foreslåede trin i frameworket, og hvor ofte det skal anvendes. Da validiteten af sekundært 

data, frameworket af Banisalem (2008), ikke kan betegnes som høj er det vigtigt, at case 

virksomheden følger med i udviklingen i litteraturen omhandlende reverse SCRM. 

Desuden skal der fremadrettet udføres økonomiske betragtninger på, om de foreslåede risk 

management strategier er rentable, da omkostningen ved at imødegå en given risiko ikke må 

overstige omkostningen af konsekvensen ved en given risiko.  Dette kan udføres ved anvendelse af 

Cost Benefit og Total of Ownership analyser. 

I erkendelse af analyseprocessen bør case virksomheden ikke finde det relevant og nødvendigt at 

inddrage den strategiske analyse som en del af identifikationen af risici, men analysen kan anvendes 

som et værktøj, der giver et billede af virksomhedens muligheder og positionering.  

I denne kontekst har den strategiske analyse været anvendt som supplement til den indsamlede 

empiri samt at skabe en forståelse af virksomheden og dens omverden, men på baggrund af de 

fremkomne resultater, kan der argumenteres for, om identifikationen af risici kunne være foregået 

kun ved anvendelse af de teoretiske modeller indenfor feltet af SCRM. 

 

Andre teoretiske SCM begreber kunne også have fundet anvendelse i et projekt af denne art, hvor 

det kunne have fundet relevans at anskue problemstillingen gennem netværksteorien, alternativt den 

ressourcebaserede tilgang og samtidig undersøge muligheden for, hvordan case virksomhedens 

reverse supply chain kan gøres mere fleksibel. 

Ligeledes er det relevant at teste frameworket på andre markeder indenfor case koncernen eller 

andre dele af case koncernen, for derigennem at validere effektiviteten af forslaget, eventuelt 

udvikle frameworket yderligere samt skabe en forståelse af tankegangen og begreberne bag SCM.  
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