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Executive Summary 
 

The focal company EnergiMidt is facing alteration in the market which has an impact on the company’s 

competitive advantages. The company has been through a transformation from a geographical monopoly 

to become an actor on the free commercial market. This change has had a negative influence on the 

contribution margin.  The main thesis we were asked to solve was therefore:  

Which optimization initiatives (quick-wins) can by implemented, right away, with the purpose to gain an 

increased competitive advantage within the department of outdoor lighting, besides it has to enhance the 

financial contribution margin on ongoing projects?    

This main thesis is supported by a series of sub questions arranged in a logical sequence to uncover the 

main thesis. 

The assignment was initially conducted by a series of semi-structured interviews to get a deeper 

understanding of the problematic that the company faced. Furthermore a literature review was made to 

create an overview of the knowledge in the area and thus find the right framework for analyzing the 

problem. This was accompanied by a document study of the company’s achieves.   

The way we chose to approach the thesis was by conducting an external analysis to determine which supply 

chain capabilities are most relevant to the market. This is to identify which competitive parameter to focus 

on in order to meet customers’ demand.  Furthermore we also analyzed how the current supply chain 

matched the product in order to find optimization possibilities. 

We further more investigated how well the company utilizes the human resources of the employees in 

order to find improvement possibilities for increased turnover and revenue. For this we made an internal 

analysis of their service-profit chain. 

We also analyzed the economic consequences of some selected previous projects in order to prioritize the 

different optimization possibilities.   

As the latter we did a cultural analysis to be able to pick out which kind of optimization proposals that 

would have the best chance of implementation success with a short turn horizon.  

Based on the external analysis we conclude that EnergiMidt needs to focus on the parameter cost instead 

of high service and quality. They need to optimize their supply chain in order to decrease cost to be 

competitive on the price which is what the consumer demand.  

Based on the internal and cultural analyses we conclude that EnergiMidt can optimize the resources of the 

employees by implementing KPI’s to measure performance on personal level. Furthermore we conclude 

that it the greatest impact will be if implemented immediately in the department of deliverance.  

We also concluded that the function of the service engineers in the department of deliverance could be 

joined with the maintenance department or entirely outsourced to external partners. As concluded in our 
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culture analysis these optimizations are however not within the scope of a quick win, as the 

implementation time will take too long to have an effect in the short term.  

We therefore finally concluded that the best optimization possibility with the greatest success rate and 

short term impact will be to implement vertical and horizontal KPI supporting both an increase in 

productivity as well as the implementation of the new model for customer projects. 
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Forord 
 

Kære Læser 
EnergiMidt er en fantastisk spændende virksomhed, som det har været ualmindeligt interessant at lære 

bedre at kende. EnergiMidt er fortsat midt i en transformation fra en slags halvstøvet semi-offentlig 

koncern til at blive en topmoderne energivirksomhed med moderne ledelsesprincipper. Hovedkontoret i 

Silkeborg, hvor vi begge havde fornøjelsen at tilbringe en hel dag sammen i forbindelse med gennemførsel 

af interviews, emmer tydeligt af begge dele, og det var som udefrakommende umuligt ikke at bemærke, 

den meget specielle ånd som hersker i virksomheden. Netop derfor har det været vigtigt for os at inddrage 

virksomhedens kultur i opgaven, da virksomhedskulturen på nogle områder har været fremmende for 

virksomheden og dennes position på det danske energimarked i dag, mens empiriindsamlingen også 

afslører, at kulturen for andre produktområder måske er en direkte årsag til manglende succes. 

Nogle af de vedlagte bilag har en såpas originalstørrelse, at vi har måttet gå på kompromis med 

læsbarheden for at kunne vedlægge dem opgaven i A4 størrelse. Disse bilag er dog vedlagt som 

selvstændige filer på den elektroniske version, således de er mulige både at læse og nærstudere.  

Mængden og størrelsen af bilag har desuden et sådan omfang, at det har været nødvendigt at opdele den 

udskrevne version i to mapper. Således er der en indbundet version indeholdende selve opgaven, samt en 

ekstra mappe som udelukkende indeholder alle bilagene.  

Vi vil gerne takke følgende personer for uvurderlig hjælp i forhold til både empiriindsamling og inspiration – 

og ikke mindst for at bidrage åbent og ærligt med både konstruktiv kritik og løsningsforslag til den 

nuværende og vanskellige markedssituation for virksomhedens ydelser indenfor udelys. 

Derfor tak til: 

- Jan Bach -   Hanne Juhl 

- Thomas Axelsen -   Torben Laustsen 

- Rene Steen Bak -   Frank Røddik 

- Jens Nybo -   Susanne Knudsen 

Sidst men ikke mindst en stor tak til vores vejleder Casper Algren for både inspiration og vejledning, hvilket 

har sikret både opgavens struktur samt fremdrift, også når det var allersværest. 

Opgaven afslutter samtidig et forløb på fire års studier, gennemført over en periode med både 

familieforøgelse, jobskifte, huskøb, flytning mv. Den største tak skal derfor lyde til vores respektive hustruer 

og familie. De har bakket op omkring os under hele uddannelsesforløbet, selvom studiet på mange 

områder har krævet mindst lige så meget af dem, som det har krævet af os. Vi glæder os til at give lidt 

tilbage, i tiden som kommer. 

God læselyst. 

Michael Hoffmann Mortensen & Morten Gjølstad Kristensen 
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1. Indledning 
 

EnergiMidt er Danmarks fjerde største energiselskab med hovedkontor i Silkeborg og med base solidt 

placeret i det midtjyske. EnergiMidt tæller ca. 700 medarbejdere fordelt på tre primære 

forretningsområder: Forsyning, Fiberbredbånd og Multiforsyning. 

Forretningsområdet ”Forsyning” dækker over det traditionelle produkt, som er distribution af el til ca. 

240.000 elkunder fra Limfjorden i nord til Vejle i syd.  

Fiberbredbånd er det ”andet ben” i forretningen, og EnergiMidt har de senere år nedgravet fiber i store 

dele af forsyningsområdet. Forretningen tæller i dag ca. 40.000 fiberbredbåndskunder. 

Det ”tredje ben” tæller forretningsområdet Multiforsyning. Indeholdt i dette er virksomhedens 

kommercielle ydelser, som bl.a. tæller køb og salg af energibesparelser, drift og vedligehold af kommunalt 

udelys, salg af solcelleanlæg, energirådgivning til erhverv og private samt salg af ESCO energioptimeringer1. 

 

Billede 1: EnergiMidts forsyningsområde 

Ud over de tre primære forretningsområder, er EnergiMidt også involveret i international energirådgivning, 

ligesom de ejer vindmøller i ind- og udland samt solcelleparker i både Spanien og Bulgarien2. Derudover er 

EnergiMidt involveret i flere forskellige innovationsprojekter fra eksempelvis Innovation Fur i Danmark til 

solcelleprojekter i Uganda. EnergiMidt er desuden en del af Waoo3 samarbejdet på fiberbredbånd og ejer 

dele af en række virksomheder indenfor bæredygtige løsninger, som bl.a. Clever der i dag er Danmarks 

største leverandør af elektriske biler. 

                                                           
1
 ESCO (Energy Service Company) – Typisk længerevarende kontrakter hvor leverandøren finder, finansierer, 

implementerer og efterfølgende garanterer for energibesparelserne 
2
 www.energimidt.dk  

3
 www.waoo.dk  

http://www.energimidt.dk/
http://www.waoo.dk/
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Mens de to første forretningsområder kun tilbydes indenfor EnergiMidts forsyningsområde, er det tredje 

ben Multiforsyning en landsdækkende satsning. EnergiMidt var én af de første aktører i Danmark på bl.a. 

solcelleanlæg og installerede det første net-tilsluttede anlæg tilbage i 1993. I dag betragtes virksomheden 

som værende blandt de førende i Danmark indenfor solcelleområdet. ESCO energioptimering på offentlige 

bygninger er et nyere produkt for EnergiMidt, og ydelsen har kun været en del af produktporteføljen i et 

par år. De har dog vundet et par mindre projekter på bl.a. Silkeborg og Skive Regionshospital samt et 

pilotprojekt på to skoler i Ålborg Kommune.  

Drift og vedligeholdelse af kommunalt udelys er til gengæld ikke et nyt produkt. Historisk set har 

forsyningsvirksomheder varetaget gadelyset tilbage fra gaslampens tid. Ydelsen er dog gået fra at være 

noget, forsyningsvirksomhederne havde monopol på til at blive noget, som kommunerne i dag udliciterer 

og sender i offentlige udbud. Dermed er det ikke længere givet, at man som lokalt forsyningsselskab 

vedligeholder kommunens gadelys. 

Som de øvrige danske energiselskaber er EnergiMidt igennem en transformation fra et monopolistisk 

marked til at skulle agere på et frit kommercielt marked4. Det gælder principielt for alle 

forretningsområder, men i særdeleshed for forretningsområdet indenfor Multiforsyning. Dette har voldt 

store organisatoriske udfordringer, hvilket afspejler sig både i samarbejdsproblemer på tværs af 

afdelingerne/siloerne, ligesom der er en generel mangel på indtjening på næsten alle produkterne i 

forretningsområdet5. 

EnergiMidts ydelser indenfor drift og vedligehold af kommunalt udelys står over for store udfordringer. 

Trods en højere omsætning på eksisterende kunder på næsten 20 mio. kroner i forhold til budgettet i 

20136, faldt dækningsbidraget med ca. 6 mio. kr. Samtidig er det ikke lykkedes at vinde en ny større 

kontrakt i løbet af hele 2013, da næsten alle afgivne tilbud viser sig at være markant dyrere end de 

vindende tilbud. 

Igangværende projekter ”skrider” dermed på økonomien i forhold til de estimerede omkostninger ved 

tilbudsgivningen, hvorfor noget tyder på, at produktivitet og effektivitet er faldende. Samtidig viser den 

manglende tilgang af nye kontrakter, at omkostningsniveauet er blevet for højt, da EnergiMidt ikke længere 

kan tilbyde produktet til samme pris som de nærmeste konkurrenter7. 

Derudover har EnergiMidt i forvejen en række underskudsgivende aftaler i porteføljen, hvor der enten er 

lavet direkte kalkulationsfejl i tilbudsmaterialet eller, hvor man ikke har fået inddraget læring fra tidligere 

projekter enten i tilbuds- eller udførelsesfasen8.  

Som en indledende reaktion på ovenstående nedsatte ledelsen i EnergiMidt i miden af 2013 en 

projektgruppe, som blev døbt ”PAK” (Professionalisering af kundeprojekter). Projektgruppens formål var 

både at ensarte og få styr på de interne processer, således alle involverede personers roller var klart 

beskrevne og definerede, ligesom kvalitetssikring af afsendt materiale blev sat i system. PAK skulle dermed 

                                                           
4
 Bilag 1: Interview med salgsdirektør Jan Bach Jensen 

5
 Bilag 2: Interview med Hanne Juhl 

6
 Bilag 3, Budget vs Realiseret I 2013 

7
 Bilag 4, Resultater af seneste licitationer 

8
 Bilag 2: Interview med Hanne Juhl 
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bidrage til at løfte de mest problemramte produktområder, som bl.a. bestod af produkterne: Solceller til 

offentlige og erhverv, Udelys til det offentlige marked samt ESCO energioptimering og rådgivning til 

offentlig og erhverv. Dog har man også inddraget produkter indenfor el-tekniske ydelser samt køb/salg af 

energibesparelser med flere. 

Projektgruppen PAK afsluttede selve analysefasen ultimo 2013, hvorfor man nu står overfor at skulle fuldt 

ud implementere alle processerne.  

Inden PAK udviklede den nye projektmodel havde hvert produkt deres egen overordnede 

indtjeningsansvarlige person. Denne blev kaldt VP’er (værdiposition) og var som udgangspunkt ansvarlig for 

at drive produkterne igennem organisationen og løse eventuelle flaskehalse. Som led af ensartningen af 

processerne, er VP’en pr. produkt blevet afskaffet. I stedet er ovennævnte produkter nu samlet i én 

værdiposition under navnet ”Energirigtige løsninger til Erhverv og Offentlig”. 

 

Figur 1: Den nye projektmodel (PAK) med ensartning af processer for kundeprojekter 

Hensigten er at lave en kundetilpasset værdiposition frem for en produkttilpasset værdiposition. I stedet 

for én VP’er pr. produkt er der oprettet et VP-team med repræsentanter fra de involverede afdelinger. 

Repræsentanterne i VP-teamet er fordelt med en Key Account Manager (KAM) og Bid Manager fra 

salgsafdelingen samt forretningsledere fra hver af de involverede afdelinger. 

Under VP-teamet ligger der en produktstyregruppe pr. produkt. Her er formanden typisk 

forretningslederen fra én af de involverede afdelinger. Derudover er salg repræsenteret via en KAM, mens 

de øvrige afdelinger repræsenteres af en medarbejder fra hver afdeling. Produktstyregruppens opgaver er 

at prioritere rækkefølgen og indsatsen overfor de indkomne opgaver pr. produkt samt rapportere 

eventuelle flaskehalse eller problemer videre til VP-teamet. VP-teamet ser dermed holistisk på tværs af alle 

produkter, mens produktstyregrupperne alene ser på sager indenfor deres produktområde. 
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Figur 2: VP og produktstyregrupper 

Det nye VP-team har fået ansvaret for fuldt ud at implementere den nye projektmodel. Projektmodellen 

har mødt en del modstand i organisationen, da tidligere uklare arbejdsopgaver, ansvarsfordelinger og roller 

nu er blevet meget klart defineret og beskrevet.9 Projektmodellen skulle have været fuldt implementeret 

pr. 1. januar, men det er tydeligt, at den indtil videre kun benyttes i ganske få tilfælde10. Dette skyldes ikke 

alene, at der er foretaget mange ændringer i arbejdsgangene, men også at virksomhedens kultur generelt 

er med til at vanskelliggøre hurtige forandringer. 

VP-teamet har samtidig fået til opgave at introducere KPI’er i organisationen, således det bliver muligt at 

måle, om medarbejderne begynder at følge den nye projektmodel. Opgaven er også sendt ned til 

produktstyregruppen, som indtil videre har haft det oppe på et møde, hvor det dog ikke lykkedes at få 

nogle bud på en KPI. 

VP-teamet har derfor henvendt sig til os, idet vi med vores hovedopgave på HD-SCM, dermed kan blive 

konsulenter på opgaven og bidrage til løsning af to akutte problemer: 

1. Der skal findes nogle quick-wins indenfor udelysområdet, således kommende projekter kan opnå 

en bedre indtjening, ligesom de skal bidrage til en øjeblikkelig konkurrenceforbedring indenfor 

området. 

2. Ovenstående må ikke påvirke implementering af projektmodellen i udelysområdet i negativ 

retning, da projektmodellen er udviklet til både at bidrage til alignment af afdelingerne samt øget 

kvalitetssikring. 

 

Det er samtidig en forudsætning, at vores eventuelle implementeringsforslag ikke forhindrer at PAK 

(projektmodellen) implementeres, også selvom de beskrevne og definerede processer i nogle tilfælde er 

med til at fordyre produktet. Såfremt det er tilfældet, skal det ses som en trade-off. Opgaven er dermed 

ikke at finde optimeringsmuligheder i projektmodellen, men i stedet i måden EnergiMidt udfører arbejdet 

på indenfor projektmodellen.  

                                                           
9
 Bilag 2: Interview med Hanne Juhl 

10
 Bilag 2: Interview med Hanne Juhl 
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1.1 Problemformulering 

Hvilke optimeringstiltag (quick-wins) kan implementeres, for her og nu at opnå en forbedret 

konkurrenceevne indenfor udelys, ligesom de skal bidrage til en øget indtjening på igangværende 

projekter? 

Hovedspørgsmålet skal besvares uden at implementeringen af PAK påvirkes negativt. 

For at finde og prioritere de optimeringspotentialer med størst effekt, har vi valgt en fremgangsmåde, hvor 

vi først afdækker eksterne forhold, for at få klarhed over hvilke områder, det er vigtigt at excellere på. 

Herudover laves en intern analyse, for at belyse de områder, hvor optimeringer opnår størst potentiale. 

Afslutningsvis laves en kulturanalyse for at sikre, at der kun søges implementeret de tiltag, der med 

rimelighed må anslås at være realistiske at få implementeret indenfor den korte tidshorisont.  

Vi søger derfor at afdække problemstillingen ved at besvare nedenstående spørgsmål i rækkefølge: 

- Hvilke parametre skal EnergiMidt optimere på, i forhold til markedsvilkårene og kundernes behov? 

- Hvorledes passer EnergiMidts nuværende supply chain til produktet udelys? 

Dette er for at sikre, at optimeringer prioriteres til de mest relevante parametre, både i forhold til 

produktet men også for at opnå størst kundeværdi. 

- Hvorledes kan der opnås større udbytte af EnergiMidts medarbejderressourcer med henblik på 

øget omsætning og indtjening? 

En stor del af EnergiMidts ydelser er serviceydelser, hvorfor en stor del af omkostningerne er 

personaleomkostninger. Det er derfor vigtigt at afdække, om der i dag opnås fuldt udbytte af denne 

ressource.  

- Hvilke optimeringsmuligheder kan vi finde på baggrund af tidligere projekter, og hvor vil en 

implementering have den største effekt?  

En økonomisk gennemgang af udvalgte projekter skal hjælpe til at finde og prioritere optimeringsforslag, 

samt hvor i organisationen det er vigtigst at sætte ind først.  

- Hvorledes skal vi forholde os til virksomhedskulturen ved udvælgelsen af de udvalgte 

optimeringsforslag? 

EnergiMidt er en stor politisk organisation, som ofte beskrives som en supertanker11. Det er derfor vigtigt at 

afdække, hvorledes vi på trods af dette, kan få indført hurtige optimeringer med øjeblikkelig effekt på 

indtjening og konkurrenceevne? 

  

                                                           
11

 Bilag 6: Interview med Thomas Axelsen 
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1.2 Afgrænsning 

Afgrænsning af produkt og supply chain 

EnergiMidt leverer mange forskellige produkter og ydelser, som alle trækker på de forskellige afdelinger. 

Hver afdeling, som er involveret i værdikæden for udelys, leverer dermed også ydelser til de øvrige 

produkter. Vi har valgt at afgrænse opgaven til udelukkende at omhandle udelys. Eventuelle optimeringer 

vil dog sandsynligvis være generaliserbare til de øvrige produktområder i virksomheden.  

Produktet udelys betragtes som en serviceydelse. Opgaven afgrænses derfor alene til at omhandle 

muligheden for optimering indenfor de forskellige afdelinger og ikke i koordineringen mellem afdelingerne 

eller eksterne partnere. Årsagen er, at dette i forvejen i stor udstrækning bliver beskrevet i PAK. Vi har 

derfor valgt at afgrænse vores analyser til kun at omhandle EnergiMidts interne afdelinger indenfor cirklen i 

nedenstående model: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Afgrænsning af selskab 

EnergiMidt er en stor koncern, som består af et overordnet holdingselskab med navnet EnergiMidt Holding 

A/S samt en række datterselskaber inkl. EnergiMidt Net A/S, EnergiMidt Infrastruktur A/S samt EnergiMidt 

A/S – som er det kommercielle salgsselskab. Regnskabsteknisk fordeler produktet udelys sig over de to 

sidstnævnte selskaber, idet dele af projektcentret samt salgsafdelingen tilhører EnergiMidt A/S, mens 

montører, logistik og dele af driftsafdelingen tilhører EnergiMidt Infrastruktur A/S. Vi har afgrænset 

opgaven til kun at fokusere på EnergiMidts værdikæde indenfor udelys uden at skele til, hvilket selskab 

afdelingen tilhører. Hovedparten af værdikæden hører under EnergiMidt Infrastruktur A/S. Dog er 

kontaktselskabet ud mod kunderne EnergiMidt A/S, hvorfor vi af overskuelighedsmæssige hensyn i 

opgaven går ud fra, at hele værdikæden hører under sidstnævnte selskab. 

Afgrænsning af PAK 

Som nævnt ovenfor samt i indledningen vil vi ikke forsøge at finde optimeringer ved den nye projektmodel 

på tværs af organisationen. Ligeså afgrænses vores optimeringsmuligheder således, at et 

implementeringsforslag ikke må påvirke den igangværende implementering af PAK i negativ retning. 

Figur 3: Supply chain for udelys 
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1.3 Litteraturreview 

Til at hjælpe os med at løse problemformuleringen, har vi søgt rundt omkring i diverse litterature. For at 

kunne optimere på en supply chain, er det vigtigt først at afdække, hvad behovet egentligt er. Dette har vi 

valgt at afdække ved hjælp af en ekstern analyse. Dernæst vil vi, ved hjælp af en intern analyse, søge at 

afdække de punkter internt i virksomheden, hvor der er størst potentiale for optimering. Dette bør 

udmunde sig i udvalgte optimeringsforslag. Grundet virksomhedens historik og ledelsesform, har vi dog 

også valgt at afdække virksomhedens kultur. Dette skal hjælpe os til at udvælge og tilpasse mulighederne 

for optimering, således implementeringen opnår størst mulighed for succes. 

Ekstern Analyse  

Boyer and Lewis har argumenteret, at for at blive rigtig god til ét aspekt i sin supply chain, er man nødt til at 

acceptere, at man ikke kan være god til noget andet. Dermed er det netop prioriteringen af trade-offs, der 

afgør, om man får succes med sit produkt (Boyer & Lewis, 2000).  

Hayes & Wheelwright formulerer det en lille smule anderledes. I følgende citat hævder de, at ved at 

forsøge at være bedst til det hele, formår man sandsynligvis kun at blive næstbedst til noget. ”It is difficult 

(if not impossible) and potentially dangerous for a company to try to compete by offering superior 

performance along all of these dimensions, since it will probably end up second best on each dimension to 

some other company that devotes more of its resources to developing that competitive advantage” (Hayes 

& Wheelwright, 1984). Ovenstående teorier er dog meget produktionsorienteret, hvorfor vi har valgt ikke 

at bruge disse i opgaven, da EnergiMidt som udgangspunkt leverer serviceydelser.  

Ovenstående er dog primært beregnet til at implementere en strategi i virksomhedens supply chain, hvor vi 

i opgaven primært ønsker at afdække muligheden for quick-wins i den nuværende supply chain.  

Gennem den seneste årrække er der blevet større fokus på, hvorledes supply chain kan være en 

medvirkende faktor i virksomhedernes indbyrdes konkurrenceforhold om en god markedsplacering. Den 

mere traditionelle opfattelse af en supply chain, har primært koncentreret sig om at reducere 

omkostninger, hurtig levering og forbedret kvalitet (Artikelsamling til strategic supply chain management, 

Kim S. Hald, Outcome-driven Supply Chains). Men meget tyder på, at der er sket en ændringsholdning 

inden for området, og mange moderne business managers har fået en mere sofistikeret måde at anskue 

supply chainen på. En af fortalerne for denne holdning er Steven A. Melnyk, der mener, at en moderne 

virksomhed bør excellere ud fra seks forskellige parametre for at opnå et afgørende resultat i forhold til 

konkurrenterne.  

Melnyk kombinerer flere parametre til at optimere sin supply chain. (Melnyk, 2010) Han skriver, at de seks 

parametre i hans spiderweb ikke nødvendigvis er uforlignelige, men i praksis er effektive supply chains ofte 

en hybrid, som afspejler forskellige kombinationer over de seks parametre. Det, der bliver det virkelige 

konkurrenceparameter efter hans mening, er, hvordan man vægter de forskellige parametre i forhold til 

konkurrenterne. Vi mener, at en analyse, på baggrund af Melnyks model, kan give værdi til opgaven, da den 

giver et billede hvilke parametre man står stærkt på i sin supply chainen samt de behov supply chainen skal 

dække hos kunden. 

Vi vil også se nærmere på, hvordan kommer man frem til, hvilken supply chain der er den optimale for 

virksomheden og hvor den kan optimeres, i forhold til produktet der udbydes. Flere har skrevet om 



Michael Hoffmann Mortensen & Morten Gjølstad Kristensen 

Hovedopgave i HD-SCM forår 2014 – Optimering af EnergiMidts supply chain indenfor udelys 

 

Side 15 af 86 
 

strategier for supply chain management. Bl.a. har professor Hou. L. Lee beskrevet vigtigheden af, at man 

opbygger sin supply chain til både at være triple-A, hvilket er en forkortelse for agile, aligned og adaptable. 

(Lee, 2004) En anden teoritiker Marshall L. Fisher understreger i stedet vigtigheden af, at ens supply er 

tilpasset til sine produkter (Fisher, 1997). Med det mener Fisher, at man skal være specielt opmærksom på, 

hvilket produkt man arbejder med, fordi optimeres der på en supply chain på den forkerte måde, i forhold 

til produktet, kan det ende ud med en supply chain, der er i mismatch. Det sidste er en øvelse som 

EnergiMidt næsten lige har påbegyndt, i forbindelse med implementeringen af PAK. Vi har derfor valgt at 

bruge bl.a. netop denne model, da det er yderst relevant at afdække, om denne tilpasning til sine produkter 

er gjort mest hensigtsmæssigt. Forudsætningen er fortsat, at vi dog ikke kan ændre på PAK, men det vil give 

et indblik i de parametre, der er behov for at tilpasse i forhold til produktet der leveres. 

Intern analyse 

EnergiMidts ydelser indenfor udelys bliver betragtet som en serviceydelse. Det kan argumenteres, at større 

renoveringsopgaver indenfor udelys kan sammenlignes med samlebåndsproduktion. Dog hælder den 

efterfølgende drift og vedligeholdelse klart mere mod et serviceprodukt end et fysisk produkt. Omfanget af 

supply chain relateret litteratur omkring optimering af servicevirksomheder er langt mindre omfattende 

end den skrevne litteratur omkring produktionsvirksomheder.  

Zeithaml and Bitner (1996) mener, man skal differentiere sit setup i forhold til kundens involveringsgrad. 

Des mindre involveringsgrad fra kunden des mere standardiseret bør man udføre sin ydelse.  

Én af de store udfordringer i en servicevirksomhed er hurtig indfasning af kapacitetsændringer (Olivia 

2001). Han finder, at der er en række forskellige feedback loops på spil, som tilsammen kan have nogle 

meget uheldige konsekvenser for systemets performance. Forstår man disse kan man også foretage tiltag 

til at modvirke dem. 

Til vores analyse af cost strukturen kunne vi have valgt at benytte os af den Traditionelle Acivity based cost 

– Totrinsmodellen (Kaplan & Cooper, 1997) . Denne model fokuserer på kapacitetsomkostningerne 

(overhead, indirekte omkostninger ect.), i det de ressourcekategorier, der via direkte kontering, måling eller 

pålidelige styklister kan henføres til omkostningsobjekter, ikke omfattes ad delmodellerne.  

ABC modellen er ikke præcis og er ressourcekrævende (Bruggeman & Everaert, 2008).  Den traditionelle 

ABC er brugt til at reducere specifikationer og derved reducere forkerte aktivitets drivere. Desværre fører 

dette ofte til højere grad af fejlmålinger. Derudover stilles der efterfølgende store krav til vedligeholdelse af 

systemet - som derfor kan være svær at holde up-to-date, for at værdien af ABC ikke skal gå tabt.  

Vi mener, det giver et mere præcist overblik at benytte Time-driven ABC (Bruggeman & Everaert, 2008). 

Denne metode er mere simpel at benytte og vedligeholde, ligesom vi ved levering af serviceydelser mener, 

at det er en præcis måde at allokere omkostningerne på den forbrugte tid, fremfor at allokere ved 

omkostningsobjekter/antal enheder.  
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Kulturanalyse 

Vi vil forsøge at afdække, hvorledes EnergiMidts virksomhedskultur kan påvirke vores muligheder for at 

implementere eventuelle kort- og langsigtede 

optimeringer i virksomhedens supply chain. Peter 

Drucker er af Mark Fields, tidligere chef for Ford 

Motor Company, akkrediteret for følgende citat: 

”Culture Eats Strategy for Breakfeast”. Med dette 

menes naturligvis, at uanset hvor gode hensigter man 

kan have med introduktionen af nye strategier og 

forandringer i en virksomhed, så er de næsten 

umulige at gennemgøre uden hensyntagen til 

virksomhedens kultur.  

Blau og Scott var nogle af de første efterkrigstids 

forfattere i organisationsledelse, som fastslog at alle 

organisationer bestod af både en formel og uformel 

dimension, og at det ikke er muligt at forstå, hvordan 

en organisation virker uden en sund forståelse af den 

uformelle karakter (1962). Først i 1978 lavedes dog 

de første analyser af den uformelle dimension. 

(Peters, 1978). Dette blev efterfulgt af Pettigrew 

(1979), som ræsonnerede, at en virksomhed bestod 

af kognitive systemer med flere lag. Han 

argumenterede for, at det dybeste lag ”kultur” bestod af et sæt komplekse værdier, som afgjorde måden, 

man lavede forretninger på. The Art of Japanese Management (Pascale og Athos, 1981), Corporate Culture 

(Deal og Kennedy, 1982) og In Search for Excellence (Peters og Waterman, 1982) argumenterede alle for, at 

en dybere forståelse af virksomheders delte værdier ville kunne vendes til en konkurrencefordel. Keeley 

(1983) siger, at en organisation kun eksisterer i kraft af en aftale om fælles aktiviteter for at opnå særskilte 

formål snarere end for at opnå organisationens mål.  

Hofstede (1980) opfatter kultur som en manifesteret del af en organisation, ligesom han mener, at den 

også påvirkes af det omkringliggende samfund. Via en dybdegående analyse af IBM i 66 forskellige lande, 

var det muligt at påvise en kulturforskel via fire forskellige kulturelle dimensioner. Denne analyse blev fulgt 

op af Measuring Organizational Cultures: A Qualitative and quantitative Study acrosse Twenty Cases af 

Hofstede, Neuijen, Ohayv og Sanders (1990), som undersøgte 20 forskellige virksomheder i Danmark og 

Holland. Her dokumenteredes store forskelle i virksomhedskulturer afhængig af virksomhedstype, også 

selvom de lå i to relativt kulturelle éns lande. Til metoden blev brugt Hofstedes løgmodel i kombination 

med kvalitative interviews og kvantitativt empiri fra spørgeskemaer. 

Der er dog også rettet kritik af Hofstedes dimensioner (Warner, 1981; Lowe 1981; Baumgartel og Hill, 

1982), som mener, at de benyttede dimensioner til undersøgelsen er forældede. Hofstedes analyser er dog 

bredt anerkendt, hvorfor vi har valgt denne teori til analysen af kulturen i EnergiMidt. 

Figur 4: ”The Culture Grinder”, Mortensen & Kristensen (2014) 
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Implementering 

Udfordringerne ved forandringer og implementering, er noget mange har skrevet om. Bl.a. har Rosabeth M. 

Kanter (1992) oplistet en række forslag, der kan reducere modstanden i en organisation mod forandringer. 

Bl.a. har hun understreget, hvordan angsten for det nye kan reduceres gennem uddannelse samt, hvordan 

den magtesløshed medarbejderne føler, kan reduceres gennem involvering. Der er også artikler omkring de 

forskellige typer af forandringer, der finder sted i en organisation, og forskellen i hvilke drivere, der driver 

dem. (Hall 2012; Tushman og Anderson, 1986 og Zaltman, Duncan og Holbeck, 1984) 

Der er også udviklet en ottetrinsprocess til at skabe større forandringer (J.P. Kotter, 1997) Trinnene starter 

med behovet for at fremvise nødvendigheden for forandringer, hvorefter en styrende koalition arbejder 

sammen om en ny strategi og visioner, og hvordan den skal formidles til medarbejderne samt 

belønningsincitamenter for succeserne, som skal hjælpe til at forankre de kort- og langsigtede forandringer. 

SCOR-modellen (SCC - Supply Chain Counsil, 1996) er af de mest anvendte værktøjer, når det gælder 

implementering af strategier og performance measuring i SCs. Fordelen ved SCOR er, at det giver 

virksomhederne en fælles referenceramme og fælles "sprog", som efterfølgende gør det muligt at 

benchmarke de forskellige KPI'er med hinanden. Et ofte anvendt kritikpunkt ved SCOR-modellen er til 

gengæld, at den er svær at tilpasse direkte til virksomhedens strategi (Theeranuphattana & Tang, An 

integrated approach to measuring supply chain performance, 2012). 

Chan og Qi har lavet en tilføjelse til SCOR, hvor de vægter forskellige parametre og kombinerer disse med 

SCOR-modellen. De har dermed udviklet en ny model "Chan & Qi's model". Chan & Qi har lavet modellen, 

for at kunne gøre begreber beskrevet med ord målbare. Dermed bliver den som værktøj for den enkelte 

virksomhed utrolig god, da firmaets strategi og målsætning kan vægtes ind i de forskellige KPI'er. Dermed 

kan man bedre implementere og adfærdsregulere jf. virksomhedens strategi. (Theeranuphattana & Tang, A 

conceptual model of performance measurement for supply chains: Alternativ considerations, 2007) 

Der er også danske artikler om emnet. ”…..en stor risiko er her, at mange kommer til at føle sig udenfor, 

ikke forstår ændringen, ikke føler, at det er vedkommende for dem.” (Hildebrandt 2005) Wright og 

Christensen (2013) har desuden skrevet om vigtigheden for motivation af medarbejderne gennem 

forandringer.  

Fælles for næsten alle artiklerne er, at forandringer kun kan gennemføres, hvis forandringerne drives af 

ledelsen, ligesom der generelt skal være en bred af accept af forandringer fra alle medarbejdere fra top til 

bund. 

1.4 Definitioner 
 

EnergiMidt har som mange andre virksomheder, en rækker interne begreber, som er hverdagsord internt i 

organisationen, men som kan være vanskellige at forstå for udefrakommende. Derudover har vi brugt 

enkelte ord i opgaven, som også defineres nedenfor. Derudover kan enkelte ord også være defineret i 

fodnoterne.  
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Begreb Uddybning 

Kundeprojekt EnergiMidt arbejder med kundeprojekter. Et kundeprojekt omhandler i princippet 
alt kundeorienteret arbejde. Således er f.eks. det at udarbejde et tilbud et 
kundeprojekt.  
Et kundeprojekt kan også være hele forløbet fra tilbudsgivning til endt levering, 
hvorfor kundeprojektet typisk er opdelt i forskellige faser. 

Udelys Udelys dækker over alle former for gade- og vejlys samt evt. oplysning af facader 
mv., som kommunen er ansvarlig for. Indeholdt i udelys er dermed også 
infrastruktur som tændskabe, jordkabler, luftkabler, master, armaturer, lyskilder 
mv. 

VP (Værdiposition) VP i EnergiMidt betyder værdiposition. (og ikke vice president) 
VP dækker over flere begreber. En værdiposition betyder både hele værdikæden 
for et produkt eller produktserie. 
Men en VP’er kan også være den ansvarlige person eller det ansvarlige team for 
en produktserie. 
Værdipositioner er dermed en betegnelse for opgaver, produkter, personer og 
processer, som arbejder på tværs i organisationen. 

PAK PAK er en forkortelse for Professionalisering  Af Kundeprojekter. Kært barn har 
mange navne og bliver også omtalt som PFK, Projektmodellen, den nye 
projektmodel, kundeværktøj eller procesværktøj. 
Det dækker over en ny ensartning af processer og rollefordelinger, som alle 
kundeprojekter skal køre efter. 

Quick-win Quick-win defineres som omkostningsbesparende eller produktivitetsoptimerende 
tiltag, som inden for en kortvarig periode på ca. 3-6 måneder, kan implementeres 
og realiseres. 

Leverance Leverance er en forkortelse for leveranceafdelingen. Leveranceafdelingen har de 
udførende arbejdsopgaver i forbindelse med nyanlæg og renovering af udelys.  

Projektcenter Projektcenteret råder over projektlederne, som har ansvaret for gennemførslen af 
de igangværende projekter. 

Drift Drift er en forkortelse for driftsafdelingen. De har de udførende opgaver i 
forbindelse med drift og vedligehold af eksisterende kontrakter. 

Dokumentation Dokumentation er en forkortelse for dokumentationsafdelingen. De 
dokumenterer det arbejde der udføres af projektcentret. (og dermed også af 
Leverance og Drift) 

Renovering Renovering af udelysanlæg, er en ombygning/udskiftning eller ny-istandsættelse 
af et eksisterende udelysanlæg. Omfanget afhænger meget af, om det 
eksempelvis kun er armaturerne der skal skiftes, eller om det principielt er hele 
anlægget. 

Nyanlæg Her der tale om nybygning fra scratch, som typisk kun er i forbindelse med 
byggemodninger eller nyudstykninger. Dvs. arbejdet påbegyndes fra bunden. 

Drift & Vedligehold D & V omfatter vedligeholdelse af et eksisterende udelysanlæg i en kommune. 
Arbejdet omfatter udbedring efter eksempelvis påkørsler eller hærværk, 
gruppeudskiftning eller punktudskiftning af lyskilder samt årlige eftersyn og 
afrensning mv. 

Pipeline Begrebet bruges i salgsafdelingen og dækker over forecast eller forventning 
omkring kommende udbud eller forventede projekter. 

Tabel 1: Definitioner af interne begreber 
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1.5 Metode 

 

I dette afsnit vil vi redegøre, uddybe og argumentere for de grundlæggende metodiske overvejelser, vi har 

truffet for at kunne besvare problemformuleringen. Vi vil forklare vores valg såvel som fravalg af metoder, 

således vi giver indblik i de overvejelser, vi har gjort os for at tilgå denne opgave.  

Generelt set er metoden den måde, hvorpå man vælger at opbygge sin opgave med henblik på at opnå en 

fyldestgørende besvarelse af sin problemformulering. Problemformuleringen er den tese eller spørgsmål 

man gennem en videnskabelig metode ønsker at belyse og finde et svar.  

Strukturen i metodeafsnittet er som følgende:  

1. Skematisk oversigt over opgavens struktur  

2. Forklaring af arbejdsprocessen 

3. Valg samt fravalg af metode med udgangspunkt i Saunders et al. 2011 research onion  

4. Kritik af valgte metoder herunder validitet og reliabilitet 

Opgavens struktur  

 

  Figur 5: Opgavens struktur 
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Arbejdsproces 

Vi har valgt at skrive om EnergiMidt, da den ene opgaveskriver arbejder for virksomheden, og vi derved har 

forholdsvis nem adgang til indsamling af den nødvendige empiri. Desuden finder vi EnergiMidt som en 

interessant virksomhed, der har ekspanderet meget 

de seneste år. Med udgangspunkt i arbejdsproces-

modellen, afbilledet i nedenstående figur, har vi 

løbende arbejdet parallelt med de forskellige 

elementer. Det har været en cirkulær arbejdsproces, 

idet vi startede med at formulere en problemstilling, 

som vi ønskede at tage udgangspunkt i. Med denne i 

hånden begyndte vi at indsamle empiri, koordinere, 

planlægge og diskutere. Undervejs i denne proces blev 

vi dog klogere, og vi måtte derfor tage 

problemstillingen op til ny genovervejelse, da vi kom 

frem til, at forudsætningerne for vores første 

problemstilling ikke var til stede. Virksomheden var 

simpelthen ikke på det modenhedsniveau, vi forventede. Med den nye viden i mente gik vi tilbage til 

tegnebrættet og reflekterede over en anderledes problemstilling.   

Valg af metode  

Inden man påbegynder en videnskabelig opgave, bør man overveje, hvorledes man betragter verdenen. 

Der har op gennem historien været adskillige perioder, hvor der har været et fremherskende sæt af normer 

og værdier, som har været skelsættende for den måde, man anskuede virkeligheden på. Dette kunne 

eksempelvis være den måde, hvorpå tidligere generationer har opfattet virkeligheden eller den for tiden 

fremherskende idé indtil en ny opstod. Eksempelvis kan nævnes det naturvidenskabelige paradigme, hvor 

man gik fra en overnaturlig forklaring på virkeligheden til en tro på, at alt kunne forklares gennem induktion 

og deduktion. Denne virkelighedsopfattelse har op løbende ændret sig og været magtpåliggende for flere 

filosofer gennem tiden.  

Der er mange nuancer af definitionen på et paradigme. Den definition, vi har valgt til vores opgave, er 

Gubas tolkning af begrebet (Guba, 1990), som forklares på følgende måde: ”et basalt sæt af værdier som 

styrer vores handlinger – både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinere 

undersøgelser” (Voxted, Valg der skaber viden, 2006). Man kan altså tale om et paradigmeskift, når der er 

sket en radikal ændring i det fundamentale værdisæt. Det er derfor afgørende, at man forinden en 

videnskabelig opgave gør sig de fornødne overvejelser om, hvilket perspektiv man ønsker at anskue 

opgaven med. 

Ved hjælp af Saunders et al’s model 'The research onion' (Saunders et al. 2011 'The research onion') vil vi 

give et struktureret overblik over, hvorledes vi har valgt at tilgå opgaven. Vi vil starte med at definere de 

yderste lag for derefter at arbejde os ind mod midten af modellen. Der findes forskellige ’arter’ af modellen 

for Saunders et al’s Research Onion, og vi har valgt at benytte en forsimplet udgave af modellen, som kun 

tager udgangspunkt i de mest gængse paradigmer. 

Figur 6: Arbejdsprocessen, Ib Andersen 
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Figur 7: Saunder et al Research Onion 

 

 

 

Figur 8: Saunders et al Research Onion - simplificeret udgave 

 

Valg af paradigme 

Som nævnt udgør det første lag af Saunders Research onion de fire mest almindelige paradigmer: 

Positivisme, realisme, interpretivisme og pragmatisme. Nedenfor vil vi kort redegøre for de enkelte 

paradigmer. 

Positivisme er baseret på en objektiv fortolkning af data helt ufarvet af de sociale faktorer. Paradigmets 

filosofi er, at det er grundlæggende muligt at opnå eksakt videnskabelig indsigt ved eksempelvis at opstille 

en hypotese på det foreliggende grundlag. Hypotesen opfattes som virkelig indtil denne eventuelt 

omstødes af ny viden/data på området. Paradigmets epistemologiske anskuelse er, at videnskabelig 

forskning kan ske på baggrund af observerede fænomener.  

Vi kan ikke benytte den positivistiske anskuelse, eftersom en stor del af vores analyse er baseret på 

kulturens begrænsninger på optimering af de interne processer. Ergo har den sociale profil en afgørende 

faktor i vores fortolkning og analyse af EnergiMidt. 

Realisme er en anden filosofisk måde at anskue verdenen på. Realisme kan splittes op i to former for 

anskuelser; kritisk realisme og objektiv realisme. Objektiv realisme mener, at det man oplever, er virkeligt, 

og verden eksisterer uafhængigt af den menneskelige opfattelse. Kritisk realisme mener til gengæld, at der 

sker en fortolkning af omgivelserne på baggrund af de ydre omstændigheder, man befinder sig i. 

Eftersom det kun er delelementer af vores opgave, der falder ind under objektiv realisme og kritisk 

realisme, hører vores perspektiv ikke under disse paradigmer. 

Interpretivisme bygger på den holdning, at virkeligheden er for kompliceret til, at man kan opstille en 

række love, der definerer vores virkelighed. Interpretivismen forholder sig kritisk til positivismens tankesæt, 

da denne holdning er, at meget af den komplekse viden forgår, hvis man ikke forholder sig til og forstår den 

menneskelige faktor, som har en væsentlig rolle i deres sociale omverden. 

I og med vi benytter os af forskellige teorier, som er en forenkling af mønstre og tendenser i virkeligheden, 

og ikke forholder os til virkeligheden som en fortolkning af den menneskelige faktor, omfatter ovenstående 
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paradigme kun ganske få delelementer af vores videnskabelige fremgangsmåde, hvorfor vi kan afskrive 

disse som vores paradigme. 

Pragmatisme er baseret på, at man anskuer sin forskning fra flere forskellige filosofiske perspektiver, 

eftersom man ikke mener, det er muligt at se hele billedet ud fra én enkelt synsvinkel. Dette medfører dog 

ikke, at man som pragmatiker altid benytter sig af flere metoder, men at man på baggrund af 

problemstillingen udvælger teorier med henblik på at give en fornuftigt forskningsresultat af både subjektiv 

og objektiv karakter. 

Til opgaven har vi valgt at anvende en pragmatisk indgangsvinkel, da vi er af den opfattelse, at der opnås et 

mere helstøbt billede af problemstillingen, hvis den anskues fra flere forskellige perspektiver, hvilket også 

kaldes en triangulering. Desuden er den indsamlede empiri til opgaven en kombination af både subjektive 

og objektive data, da den overvejende består af et omfangsrigt dataudtræk efter specifikke krav, en 

dokumentanalyse samt flere semistrukturerede interviews med udgangspunkt i teorien.  

Approach – fremgangsmåde 

Vi har nu bevæget os et lag ned i Saunder et al’s Research onion, og er kommet til fremgangsmåden. I den 

videnskabelige tilgang til data skelner man jf. 

Saunders Onion mellem tre fremgangsmåder: 

Induktiv, deduktiv og abduktiv approach.  

Vi vil starte med at redegøre for den induktive og 

deduktive approach for derefter at runde af med 

den abduktive approach, da sidst nævnte 

fremgangsmåde er en kombination af de to 

første. 

Den deduktive approach, som også betegnes som 

’top down’, hvilket kan ses af ovenstående figur, 

betyder, at man bevæger sig fra kendt teori, 

hvorefter man formulerer en hypotese for 

derefter at nå til videre observation, dataindsamling og analyse for til sidst at drage en konklusion.  

Anderledes forholder det sig med den induktive fremgangsmåde. Her indsamler man empiri til analysen, 

som man bruger til at udforske et fænomen, identificere mønstre og temaer med det formål at formulere 

en general teori.  

Som tidligere nævnt er den abduktive fremgangsmåde en blanding af de to andre fremgangsmåder, hvor 

man bevæger sig frem og tilbage i indsamling af empiri og data og i den proces kan formulere en ny teori 

eller tilpasse eksisterende teorier. 

Vi har i vores opgave valgt den deduktive fremgangsmåde, da vi hovedsageligt har valgt at benytte de inden 

for området eksisterende teorier, og til en hvis grad tilpasset dem til vores specifikke krav, for på denne 

baggrund at formulere undersøgelsesspørgsmålene, vi ønskede at analysere. Med baggrund i analysen af 

det empiriske materiale, vil vi udfærdige en konklusion som et svar på vores problemformulering. 

Figur 9: Det videnskabelige hjul, Voxted, Søren, Valg der skaber 
viden, 2006 
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Metodisk valg 

Dette lag i Saunder et al’s Research Onion omhandler de metodiske tilgange, man kan vælge at benytte til 

sin dataindsamling. Som det fremgår af nedenstående figur, er der en lang række metoder, man kan bruge 

til indsamling af data. Fra den simple ’Mono Method’ yderst til venstre til de mere komplekse metoder 

under ’Mutiple methods’ mod højre.  

 

 

Figur 10: Methodological choice, Saunders et. al. (2011) 

Som det fremgår af begrebet ’mono’ benytter man under ’mono methods’ kun én metode, og baserer 

udelukkende dataindsamling på enten kvantitative eller kvalitative data. Modsat mono metoden er de 

multiple metoder baseret på flere forskellige dataindsamlingsteknikker. Her differentierer man mellem 

’multi-methods’ og ’mixed-methods’. Ved ’multi-methods’ bruger man flere metoder med enten 

kvantitative eller kvalitative dataindsamlingsteknikker. Ved ’mixed-methods’ kan man benytte flere 

metoder med både kvantitative og kvalitative dataindsamlingsteknikker.  

I opgaven har vi valgt at bruge ’mixed-method’ metoden, da vi både benytter kvantitative såvel som 

kvalitative data. Herudover kan nævnes, at dataindsamlingen kan behandles på to følgende måder: 

concurrent eller sequental. 

Ved concurrent (samtidig) metoden indsamles data fra flere forskellige datasæt inden for den samme fase 

af forskningsopgaven. Dette gøres med henblik på at give et mere omfangsrigt og righoldigt svar på 

undersøgelsesspørgsmålet. Denne metode kaldes concurrent trianguleringsdesign (Saunders, Jewis 

&Thornhill, Methodogical choise, 2012). 

Ved sequental (fortløbende) metoden foretages dataindsamlingen i flere faser efter hinanden. Denne 

tilgang til indsamlingen sikrer, at man kommer dybere ned i materialet, eftersom man hele tiden pejler sig 

ind på emnet, og finder mere evidens til at belyse problemstillingen. Arbejdsfremgangen kan eksempelvis 

være, at man starter med et semi-struktureret interview og på baggrund af dette analyserer, hvilke andre 

dataindsamlinger der kan være relevante. Denne proces forsættes indtil der er indsamlet det fornødne 

datagrundlag til at konkludere på problemstillingen. 
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Vi har i vores opgave fulgt den sidstnævnte metode – sequental – ved at starte med nogle semi-

strukturerede interviews, hvorefter vi løbende har indsamlet data for at udvide og uddybe vores 

sammenligningsgrundlag.  

Valg af research strategi 

Det næste lag i Saunder et al’s Research Onion er valg af undersøgelsesstrategi, hvilket i grove træk 

betyder, hvilken plan man har valgt at benytte for at gribe opgaven an, således man kan opnå sit mål. 

Undersøgelsesstrategien skal hjælpe til at bevare den røde tråd i opgaven, og sikre der er et link mellem det 

metodiske valg af indsamling af data samt analyse og paradigmet (Denzin and Lincoll 2005). 

Den eksperimentelle research strategi bliver ofte benyttet inden for naturvidenskaben. Strategien går ud 

på, at man tester afhængig variabel ved hjælp af én eller flere uafhængige variabler. For at teste den 

afhængige variabel opstilles der en hypotese for den, hvorefter der udføres flere eksperimenter, som bliver 

statistisk testet for at afgøre, om de uafhængige variabler har en signifikant indvirkning på den afhængige 

variabel. Er der en signifikant indvirkning, kan nul hypotesen forkastes. 

I vores opgave har vi ikke benyttet den eksperimentelle research strategi, da den ikke har været aktuel for 

besvarelsen af vores opgave. 

Survey strategien bliver benyttet i forbindelse med kvantitative undersøgelser, og hænger ofte sammen 

med en deduktiv undersøgelsesmetode. Det kan eksempelvis være spørgeskemaundersøgelser i en 

arbejdspladsvurdering (APV), hvor der ønskes konkrete svar på spørgsmål inden for: hvem, hvad og hvor 

mange - kategorien. Denne strategi er især brugbar, hvis der ønskes et sammenligningsgrundlag for 

analysen… 

Vi har ikke selv foretaget spørgeskemaundersøgelse, men vi har haft adgang til EnergiMidts kulturanalyse, 

hvor der indgår en APV undersøgelse. Denne har vi benyttet i opgaven. 

I archievel research bruger man offentlige og private dokumenter, arkiver osv. som det fundamentale 

materialegrundlag for en videnskabelig opgave.  

I vores opgave har vi benyttet en dokumentsamling, som både er privat og offentlig tilgængelig. 

Case study er en undersøgelsesform, hvor man fordyber sig i en case eller en kontekst for at få klarhed over 

et emne inden for en virkelig kontekst. Dette er en ofte benyttet metode, som bruges af mange studerende 

til at foretage kvantitative undersøgelser inden for flere områder.  

Vi har baseret vores opgave på en single case study, da vi har taget udgangspunkt i EnergiMidt.  

Etnografisk research har sin oprindelse inden for kolonial antropologi, og er udviklet til at studere 

oprindelig kultur ved hjælp af en førstehånds undersøgelsesform. Dette betyder, at forskeren ved hjælp af 

et feltstudie søger at forstå og fortolke sine omgivelser. Denne form for studie er som oftest baseret på 

longitudinale studier, hvilket vil sige studier over længere tid. 

Denne studieform har vi ikke benyttet i vores opgave. 
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I nedenstående figur er afbilledet strategien for Action research metoden. Denne strategi går ud på at lave 

løbende forbedringer og kan sammenlignes med den efterfølgende ’plan – do - check’ metode, som blandt 

andet benyttes inden for six sigma og LEAN. Denne cirkulære strategi bliver ofte benyttet for at opnå 

ønskede resultater inden for et område. 

 

Figur 11: The action research spiral 

Ved Grounded theory startes der med at lave en omfattende dataindsamling for herefter på induktiv vis at 

formulere en teori på baggrund af den analyserede data. 

Vi har overordnet valgt at benytte os af case study strategien, fordi vi har ønsket at fordybe os i en 

problemstilling, som er en del af en virkelig kontekst. Vi har foretaget et single case studie af EnergiMidt, og 

i undersøgelsen har vi foretaget diverse dokumentanalyser samt lavet en række semi-strukturerede 

interviews med henblik på besvarelse af opgavens problemformulering.  

Derudover har vi anvendt forskellige dataindsamlingsmetoder blandt andet primær og sekundær 

dataindsamling. Primær dataindsamling er foretaget ved at lave specifikke dataudtræk fra en allerede 

eksisterende database. Eksempelvis benyttede vi specifikke dataudtræk fra spørgeskemaundersøgelse til 

kulturanalysen. Desuden har vi også benyttet os af semi-strukturerede interviews, som også er en primær 

datakilde. Endvidere har vi indsamlet sekundær data i form af procesflows og organisationsdiagrammer.  

Som tidshorisont for opgaven findes der to forskellige undersøgelsesmåder: longitudinale og cross 

sectional. 

Ved den longitudinale studieform, som oftest bruges inden etnografisk research, studerer man 

forandringer og udvikling, der foregår inden for et område igennem længere tid.  

Ved cross sectional undersøgelsesform opereres der inden for en relativ kort tidshorisont. For at opnå et 

godt forskningsresultat benyttes flere undersøgelsesstrategier for på den baggrund at kunne belyse 

undersøgelsesspørgsmålet fra flere vinkler. 
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Data collektion og data analyse 

Det inderste lag i Saunder et al’s model handler om dataindsamling og den efterfølgende analyse.  

 

Figur 12: Rasmussen S, Erik, Østergaard, Per, Andersen, 

Ovenstående figur giver et groft visuelt billede af de dataindsamlingsmetoder man kan benytte. 

Vi har i opgaven valgt et single case studie. Vi har analyseret virksomheden, EnergiMidt, på baggrund af en 

række dataindsamlinger heriblandt kvalitative og kvantitative dataindsamlinger samt dokumentanalyse og 

interviews. 

Igennem opgaveforløbet har vi løbende indsamlet dokumentmaterialet. Herunder har vi benyttet os af 

forretningsplanen for ’udelys’, EnergiMidts overordnede 2015 strategi, deres klimastrategi samt årsrapport 

og EnergiMidts kulturprofil12, hvor vi efter specifikke krav har udtrukket data fra deres omfattende 

medarbejdertilfredshedsundersøgelse til besvarelsen af vores kulturanalyse.  

Tidligt i forløbet planlagde vi en række interviews med vigtige nøglepersoner i virksomheden med baggrund 

i den relevante teori for af den vej at få uddybet en række interessante problemstillinger omhandlende 

vores problemformulering. Gennem interviewene søgte vi at opnå mere specifik viden angående den 

aktuelle problemstilling for derigennem at målrette vores søgen efter det videre datamateriale. 

Vi ønskede at belyse vores problemstilling fra flere forskellige hierarkiske niveauer i virksomheden, hvorfor 

vi planlagde interviews med personer på strategisk, taktisk og operationelt niveau.  

Vi lavede eksempelvis et interview med salgs- og marketingdirektør, Jan Bach Jensen. Én af fordelene ved at 

interviewe en ledende respondent er, at han pga. sin position i virksomheden har en høj grad af validitet i 

forhold til de overordnede strategiske problemstillinger, vi ville undersøge. Det er selvfølgelig vigtigt, at 

man udvælger sine respondenter med den rette baggrund og kompetence til at belyse den valgte 

problemstilling.   

Til interviewene havde vi i forvejen udarbejdet en interviewguide på baggrund af relevant teori. 

Interviewguiden skal forstås som en rettesnor for interviewet for at sikre, at vi kommer ind på alle 

relevante spørgsmål. Undervejs i det semi-strukturerede interview har man desuden mulighed for at stille 

                                                           
12

 Bilag 17: Hele bilaget 
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flere spørgsmål, hvis der opstår ny relevant viden og information undervejs, som man finder interessant og 

ønsker afdækket med henblik på besvarelse af problemformulering. 

Kritik af metode 

En af fordelene ved at benytte sig af semi-strukturerede interviews er, at man løbende igennem processen 

kan stille uddybende og opklarende spørgsmål, hvis man oplever, at respondenten ikke har forstået 

spørgsmålet eller svarer misvisende. Ydermere kan der stilles uddybende spørgsmål til centrale punkter i 

problemstillingen, således man sørger for at opnå højst mulig grad af relevant viden. Ved et semi-

struktureret interview har man desuden god mulighed for at få respondenten til at føle sig tryg, således 

denne svarer oprigtigt og uddybende på spørgsmålet. Den personlige kontakt hjælper endvidere til den 

senere tolkning af svarene eftersom ca. 55% af kommunikationen er nonverbalt. 

Vi har optaget alle interviews, hvilket har gjort det muligt for os at lave transskription og udførlige referater 

og dermed opnå en større detaljegrad samt minimere fejlfortolkninger.  

På trods af den høje validitet ved Jan Bach Jensen samt de øvrige respondenters interviews, kan det dog 

diskuteres, hvor høj reliabilitet der er i de enkelte respondenter svar, eftersom de fik stillet nærgående 

spørgsmål til deres egne arbejdsområder. De kan have følt et vist incitament for at pynte på resultaterne, 

hvorfor man må formode, at der i de fleste interviews kan forekomme en vis grad af subjektivitet i de 

forskellige udsagn. Dette skal man selvfølgelig gøre sig klart i den efterfølgende analyse og fortolkning af de 

forskellige interviews.  

En del empiri er også indsamlet via økonomisk gennemgang af udleverede projektøkonomier indhentet fra 

projektafdelingen. Der kan derfor godt være en skjult politisk dagsorden, hvor eksempelvis projekter er 

udvalgt på baggrund af andre afdelingers fejl, mere end på baggrund af fejl begået i projektafdelingen. 

Dermed skal vi forholde kritisk til det udleverede materiale. 

En stor del af vores baggrundsviden til opgaven stammer fra den ene projektskriver, da han er ansat i 

EnergiMidt. Denne projektskriver er i høj grad en del af den valgte problemstilling, og er i sit daglige virke 

påvirket af de omstændigheder, der præger problemformuleringen. Derfor må denne viden tilgås kritisk for 

at sikre, at projektarbejdet ikke underlægges denne subjektive holdning. 

For at have opnået en højere grad af reliabilitet i analysen kunne vi med fordel have benyttet os af 

triangulærmetoden. Trianguleringsmetoden (Voxted, Søren, valg der skaber viden, 2006) er en kombination 

af forskellige metoder, man bruger til at belyse den samme problemstilling fra flere forskellige synsvinkler. 

Benyttes denne metode, giver den en højere grad af reliabilitet. Vi kunne eventuelt have benyttet os af en 

case study fra en lignende virksomhed for herigennem at få et bedre sammenligningsgrundlag, men 

eftersom at en del af vores opgave er en kulturanalyse, ville en sådan sammenligning have været meget 

vanskelig. 
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1.6 Teoretisk ramme 

Vi har valgt at gribe opgaven an, ved overordnet at afdække følgende: Er den nuværende supply chain 

aligned med markedet? Dette gøres for at finde ud af, hvor i virksomhedens supply chain, det er vigtigst at 

skille sig ud og optimere mest muligt. Dernæst vil vi internt afdække, om EnergiMidt får makismalt udbytte 

af deres nuværende medarbejderressourcer i supply chainen, samt afdække prioriteringen af de tiltag der 

kan iværksættes. Slutteligt vil vi belyse virksomhedens kultur, for at kunne udvælge de optimeringstiltag, 

som vil have den største effekt samt største successandsynlighed for at blive implementeret. 

Til analysen af EnergiMidts supply chain, har vi indledningsvis valgt to perspektiver. En analyse baseret på 

et ”udefra-ind” perspektiv (Ekstern analyse) kombineret med et ”indefra-ud” perspektiv (internt analyse) 

Til den eksterne analyse har vi valgt to overordnede modeller: ”Outcome driven supply chains” (Melnyk, 

2010) samt Fishers Model (Fisher, 1997).  

Til den interne analyse har vi valgt to modeller:”Service-Profit Chain” (Heskett, Sasser Jr. & Schlesinger, 

1997) samt en økonomisk gennemgang baseret på en tillempet model af ”Time Driven Activity Based 

Costing” (Bruggemann & Putteman, 2007) 

Afslutningsvis ”filtreres” optimeringsmulighederne ved hjælp af ”Hofstedes Løgmodel til kulturforståelse” 

(Hofstedes 1990). 

Til at besvare vores problemformulering kunne vi have benyttet et væld af øvrige modeller. Samlet mener 

vi dog, at de tre overordnede udvalgte modeller giver os et nuanceret helhedssyn på den nuværende 

situation, ligesom de alle medvirker til at analysere os frem til - og prioritere - eventuelle 

optimeringsmuligheder jf. vores problemformulering. 

Melnyk 

Vi har valgt Melnyk i en tillempet model. Melnyk er normalt designet til at analysere, hvilke parametre man 

kan differentiere sig på, for at opnå størst mulige konkurrencefordele i forhold til sine konkurrenter. Vi vil 

benytte modellen tillempet for at afdække, hvor EnergiMidt ligger i forhold til efterspørgslen på markedet, 

og hvor de gerne vil hen i forhold til deres strategi. Dette vil føre til et indblik i, hvilke parametre der skal 

have størst fokus i forbindelse med optimeringsforslag.  

Ved brug af Melnyks Model kan vi tegne et klart billede af, hvor EnergiMidt har de største forcer inden for 

deres supply chain samt deres største konkurrencefordel på nuværende tidspunkt. Da vi bruger Melnyks 

model på en lidt anden måde, vil vi skitsere deres nuværende konkurrenceparametre (as is) i forhold til 

hvor de gerne vil hen (to be) som beskrevet i EnergiMidts overordnede strategi, vision, forretningsplan og 

de gældende markedsforhold.  

Denne analyse vil vise, hvorvidt EnergiMidt rent faktisk satser rigtigt på det givne marked, eller om de 

bruger unødige interne ressourcer på at opretholde et beredskab, som kunden ikke finder værdifuldt. Hvis 

der ikke er overensstemmelse mellem kundernes ønsker/behov og det virksomheden rent faktisk leverer, 

kan man tale om, at der er et performance og importance gap. Det betyder, at virksomheden har valgt at 

satse på de forkerte parametre og overperformer på områder, hvor det ikke er nødvendigt og 

underperformer på områder, som kræver en større indsats (Slack, N. (May 1993). The importance-

performance matrix as a determinant of improvement priority. Warwick Business school, uk). Det vil sige, at 
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de konkurrenceparametre, hvor der er et miss match, indikerer, at der er interne områder i virksomheden, 

som behøver at blive optimeret i forhold til performance.  

EnergiMidt er en servicevirksomhed indenfor et marked, hvor knowhow og erfaring har vægt. Vi har derfor 

valgt at udskifte ét af Melnyks parametre således, at modellen er mere retvisende i forhold til 

markedsforholdene. Vi mener, at parameteret ’sikkerhed’ ikke har den samme betydning for en 

servicevirksomhed som en produktionsvirksomhed, hvorfor vi vælger at udskifte dette parameter med 

’knowhow og erfaring’. Vores begrundelse er, at en servicevirksomhed ikke har lige så mange vertikale lag i 

deres supply chain som en produktionsvirksomhed. 

Nedenfor vil vi kort introducere de seks parametre: 

Cost: Reduktion af omkostninger gennem blandt andet at reducere spild, optimere kapaciteten i forhold til 

ens supply behov, afpasse leveringstid, standardisering og postponement osv. 

Resilience: Robusthed er evnen til at reagere over for ændringer i flowet i ens forsyningskæden på en hurtig 

og priseffektiv måde for at imødekomme mulige ændringer i behov eller afværge risici forårsaget af 

uforudsete begivenheder. 

Security: Pålidelighed til at sikre, at leverancer til supply chainen forløber uhindret i forhold til eksterne 

trusler, integritet og konsistens. 

Responsiveness: Hurtigt reagerende er evnen til at reagere i forhold til ændringer i efterspørgslen gennem 

eksempelvis monitorering af forsyningskæden upstream og downstream for at sikre en høj grad at 

pålidelighed. 

Knowhow og erfaring: Kvaliteten af rådgivning og servicering af kunder er baseret på virksomhedens evne 

til at opbygge en vidensdatabase. Virksomheden opnår en god knowhow ved eksempelvis at fastholde 

vigtige medarbejde samt ansætte de bedste kandidater inden for området.  

Sustainability: Bæredygtighed er virksomhedens ingenium for at levere produkter, hvor der er en 

balanceret udnyttelse af ressourcer. 

Innovation: At udbyde nye produkter som konkurrenter har forsømt eller forsyne kunden med nyudviklede 

produkter, de ikke vidste, de havde behov for eller ikke kunne forestille sig. 

 

Figur 13: Melnyk, 2010 
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Ved hjælp af Nigel Slacks model (Slack, N. (May 1993). The importance-performance matrix as a 

determinant of improvement priority. Warwick Business school, uk ) vil vi give vores vurdering af, hvordan 

EnergiMidt performer i forhold til vigtigheden af parametrene. Hvis der er nogle af parametrene, der bliver 

ratet til at ligge i felterne for ’Excess’ og/eller ’Urgent action’ kan man sige, at virksomheden under- eller 

overperformer på steder, som behøver større bevågenhed og muligvis en form for nødvendig aktion. 

 

Figur 14: Nigel Slack, Performance Importance Matrix 

 

Fisher 

Vi vil benytte Fishers model (Fisher, 1997) til at afdække, om EnergiMidts supply chain passer til deres 

produkter. Fishers model passer ubetinget bedst på en supply chain, som producerer et fysisk produkt. Vi 

vil derfor lave en tillempet version af Fisher, da EnergiMidt jo reelt leverer en serviceydelse i stedet for 

fysiske produkter. EnergiMidt leverer en lang række serviceydelser fra el, vand og varme til solcelleanlæg, 

energirådgivning og fiberbredbånd. Det er derfor vigtigt at afdække, om den supply chain, der leverer 

udelys, matcher behovene for dette specifikke produkt. Vi har derfor i analytisk øjemed valgt at 

omformulere EnergiMidts serviceydelse indenfor til udelys til et ”fysisk” produkt, da dette gør det mere 

velegnet i forhold til at benytte Fishers model til analysen. 

Fisher anbefaler følgende strukturering til analyse af produkt og supply chain: 
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Ved analyse af ovenstående punkter, bliver det muligt at afdække, om man har et funktionelt eller 

innovativt produkt. Dernæst afdækkes, om man har en effektiv eller responsiv supply chain. 

Slutteligt sammenholdes om der er match i mellem de to ting i nedenstående model:  

 

Figur 15: Match/Mismatch (Fisher, 1997) 

Fisher understreger vigtigheden af, at man tilpasser sin supply chain til sit produkt. Her tænker han primært 

på vigtigheden af at have en priseffektiv/lean supply chain, såfremt man har mere funktionelle og 

standardiserede produkter, mens det er vigtigt at have en mere agile, hurtig og innovativ supply chain, ved 

mere specialiserede og innovative produkter med en kortere livscyklus.  

Denne teori kan vi i en tillempet version overført til EnergiMidt, hvor vi skal analysere, om der er match 

mellem deres supply chain og ”produktet” udelys. 

Tabel 2: Analysemodel, (Fisher 1997) 
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Da der som tidligere nævnt er tale om et serviceprodukt, benyttes modellen i følgende tillempet version til 

analyse af, om produktet er funktionelt eller innovativt: 

Funktionelt vs. Innovativt produkt 

 Funktionelt Innovativt 

Efterspørgselsmønster Stabilt og forudsigeligt Varierende og 

uforudsigeligt 

Produktlivscyklus Lang levetid (mere end 

to år) 

Kort levetid (3 mdr. til ét 

år)  

Dækningsgrad 5-20% 20-60% 

Produktvariation Lav  Høj 

Tabel 3: Funktionelt vs. Innovativt produkt (Tillempet Fisher, 1997) 

I stedet for parametrene ”physically efficient” vs ”market responsive” benytter vi os af to andre parametre: 

”Priseffektiv supply chain” vs. ” Høj service/kvalitet supply chain”. Vi mener, at disse er to parametre, som 

fint beskriver to yderpoler i forbindelse med supply chains indenfor serviceydelser. 

Priseffektiv vs. Høj service/kvalitet supply chain 

 Priseffektiv 

supply chain 

Høj 

service/kvalitet 

supply chain 

Hvorfor dette parameter 

Primære formål Drifte eller etablere 

anlæg så billigt og 

effektivt som muligt 

Drifte eller etablere 

anlæg så hurtigt som 

muligt i forhold til 

uventede 

efterspørgselskrav 

Dette er de to overordnede parametre, som skal 

tilpasses til deres produkter, uden det påvirker 

kundetilfredsheden negativt 

Produktionsfokus Levere ydelserne så 

priseffektivt som muligt, 

med et minimum af spild 

Opretholde et 

beredskab til hurtig 

igangsætning af nye 

projekter  

Dette er med for at analysere om effektiv produktion 

eller kundetilfredshed vægter højest 

Procesorientering Fokus på få og hurtige 

beslutningsgange 

Fokus på kvalitetssikring 

og processer  

Dette parameter er med, for at afdække om der i de 

designede processer er lagt vægt på prisoptimering 

eller høj service/kvalitet 

 

Produktudvikling Fokus på optimering af 

processer og 

arbejdsmetoder (LEAN) 

Fokus på 

produktudvikling og 

mersalg af ydelser 

 

Dette parameter er med for at afgøre, om der arbejdes 

på merindtjening vha. interne optimeringer og 

besparelser eller vha. mersalg og produktudvikling af 

serviceydelsen. 

 

Tabel 4: Priseffektiv vs Høj service/kvalitet supply chain (Tillempet Fisher, 1997) 
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Efter en samlet evaluering af ovenstående parametre pr. produkt, vil vi derefter vurdere, om der er match 

mellem produkt og supply chain ved brug af nedenstående tillempede model: 

 

Figur 16: Tillempet version af Fisher 

Den tillempede model tager udgangspunkt i, at der laves en klassisk trade-off, hvor en høj service/kvalitet 

supply chain i de fleste tilfælde vil medføre højere omkostninger. 

Med baggrund i analysen kan vi dermed konkludere, om EnergiMidt ifølge Fisher har den korrekte supply 

chain til deres produkt. 

Service-Profit Chain 

Vi har valgt Service-Profit Chain modellen, da vi finder den meget relevant til brug for analyse i en 

servicevirksomhed. EnergiMidt er en energivirksomhed med en række serviceydelser i porteføljen. Som for 

alle virksomheder der leverer serviceydelser, får medarbejderne dermed en langt større vigtighed i 

leverancen af produktet. Jf. Service-profit chain modellen (Heskett, Sasser Jr. & Schlesinger, 1997), kan man 

øge både kundeloyalitet, omsætning og indtjening, hvis man formår at motivere, rekruttere og fastholde de 

rigtige medarbejdere. Vi vil bruge modellen til at analysere, om EnergiMidt lykkedes optimalt med dette. 

 

Figur 17: Service-profit chain modellen (Heskett, Sasser Jr. & Schlesinger, 1997) 
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Intern service kvalitet 

Her ser vi på, om medarbejderne har lyst og mulighed for at performe under de rammer, som tilbydes af 

virksomheden. Vi ser derfor både på arbejdspladsens indretning og udformningen af jobbet. Vi kigger dog 

også på rekrutteringsprocessen, belønningssystemer og værktøjer til at håndtere kunderne. 

Medarbejdertilfredshed 

Vi vil også analysere på, om den interne servicekvalitet bidrager nok til medarbejdertilfredsheden, eller om 

man kan gøre mere for at øge trivslen. 

Fastholdelse af medarbejdere 

Vi ser samtidig på, om det lykkedes at fastholde medarbejderne og dermed sikre de rette kompetencer i 

virksomheden. 

Medarbejderproduktivitet 

Fokus på ovenstående burde samtidig sikre en høj ansvarlighed og produktivitet. 

 

Ekstern værdiskabelse 

Vi ser på, om det er lykkedes at skabe en merværdi for kunderne, der giver EnergiMidt en afgørende 

konkurrencefordel. 

 

Kundeloyalitet 

Her undersøges om værdiskabelsen er med til at sikre, at kunderne kommer tilbage til EnergiMidt og 

placerer nye ordrer. 

 

Omsætning 

Øget kundeloyalitet skulle gerne bidrage til flere ordrer og dermed mere omsætning. 

 

Indtjening 

Øget kundeloyalitet skulle også gerne sikre, at kunderne ikke kigger så meget på prisen, men placerer 

ordrerne alligevel grundet den højere værdiskabelse. 

 

Vi vil ved en gennemgang af ovenstående punkter se på, om det er lykkedes at opfylde punkterne. 

Alternativt vil vi se på, hvad der skal forbedres og delkonkludere på de vigtigste parametre. 

TDABC 

For at kunne prioritere hvilke optimeringsmuligheder, der giver det største potentiale, har vi valgt 

økonomisk at analysere forskellige projekter, hvor økonomien ikke gik som tilsigtet. Til at analysere disse 

udvalgte projektøkonomier hos EnergiMidt har vi valgt at benytte os af Time-driven Acivity based Costing 

(Bruggeman & Everaert, 2008). TDABC har til formål at identificere aktiviteterne, processerne og den tid, 

det har taget at udføre det mix af aktiviteter, som projektet krævede. TDABC opdeler omkostningerne i 

ressourcegrupper baseret på den tid, der kræves for at udføre en aktivitet.  

Der er kun to parametre, som skal være bestemt for at kunne anvende TDABC, nemlig omkostninger i 

materialeforbrug til den aktuelle aktivitet samt hvilke ressourcer (medarbejdere) der skal anvendes til 

aktiviteten samt den tid der kræves til at udføre aktiviteten. 
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TDABC tilgangen består af 6 steps (Bruggemann & Putteman, 2007). 

 Identificere ressourcegrupper og aktiviteter. 

 Fastsætte omkostningen for hver gruppe. 

 Estimat af praktisk kapacitet for hver gruppe. 

 Beregne cost på tid pr aktivitet. 

 Fastsætte nødvendig tid for hver aktivitet. 

 Beregne omkostningerne pr. transaktion. 

Fordelen ved at benytte TDABC er, at en aktivitet kan varierer i tidsforbrug alt efter udformningen af 

opgaven. Der har været væsentlige forbedringer af TDABC i forhold til ABC. Vigtigste er, at TDABC bidrager 

til en mere præcis omkostningsstruktur, fordi medarbejdere registrerer det reale tidsforbrug på en 

aktivitet. 

Dermed er det muligt at beregne de præcise registrerede omkostninger i forhold til estimerede 

omkostninger. Dermed kan det give en større gennemsigtighed, hvor økonomien typisk skrider i de 

forskellige projekter.  

Et andet vigtigt punkt er, at TDABC er hurtigere at implementere, og er ikke nær så ressourcekrævende som 

traditionel ABC, fordi omkostninger ikke er allokeret på en individuel aktivitet men på "aktivitet gruppe 

niveau", samt at det kan gøre ledig kapacitet synligt. 

Vi vil bruge TDABC i retrospekt til at sammenholde både det faktiske tidsforbrug i forhold til det 

estimerede, men også de faktiske øvrige omkostninger sammenholdt med det budgetterede. Vi håber 

dermed at kunne belyse, hvor de største økonomiske gevinster kan findes hurtigst og dermed skabe størst 

værdi for EnergiMidt.  

 

Figur 18: TDABC, Bruggemann & Everaert (2008) 

Da vi gennemgår tallene på baggrund af faktisk tidsregistrering og tidsforbrug, benytter vi TDABC i en 

tillempet og begrænset version, idet medarbejdernes tidsregistreringer ikke foretages dagligt. 
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Da kommende projekter heller ikke nødvendigvis har samme costdriver som disse projekter, vil vi ikke 

forsøge at afdække hverken ledig kapacitet eller omkostninger pr. transaktion. Vi ser alene på historikken i 

forhold til de direkte omkostninger, der tilføres projektet. Støtteafdelinger, som ikke tidsregistrerer direkte 

på projektet, vil heller ikke blive en del af analysen, da vi alene ser på de direkte aktiviteter, der opstår og 

udføres og registreres på projektet. 

Hofstedes 

Vi har til vores analyse af virksomhedens supply chain valgt også at inddrage virksomhedens kultur. Dette 

er for at få en forståelse for, hvilke forbedringsforslag det overhovedet er muligt at implementere, samt 

hvordan de mest hensigtsmæssigt kan implementeres. 

Til analyse af virksomhedens kultur har vi valgt en tillempet version af Hofstedes Løgmodel (Hofstedes, 

1990). Modellen kan normalt bruges sammen med Hofstedes Kulturdimensioner (Hofstedes, 1989), hvor 

kulturen også varierer i forhold til det land, man bor i. Hofstedes afdækker derfor også følgende 

dimensioner: 

 

Figur 19: Hofstedes Kulturelle Dimensioner 

Vi vil dog ikke analysere hver enkelt dimension men alene tage udgangspunk i ”skallerne” i løget og følge 

modellen udefra og ind (Symboler, Helte, Ritualer, Værdier): Hermed forsøges afdækket de væsentligste 

parametre, som udgør virksomhedens værdier – eller kultur – som ikke kun fremgår via det synlige - som 

praktiseres.  

 
Figur 20: Manifestation af kultur fra overfladisk til 
dyb, Hofstedes 1990 
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Vi starter derfor med at se på, hvordan de ydre og mere overfladiske lag, startende med ”symboler”, er 

med til at forme de indre værdier i virksomheden. Dernæst ser vi på ”heltene” eller rollemodellerne i 

virksomheden, som definerer hvilke type mennesker, virksomheden ser op til og hvem medarbejderne 

respekterer. Dette udmunder sig typisk i praktisering af visse ritualer, som typisk fejres mere for 

begivenhedens skyld, end fordi det er forretningsmæssig logik. Dette udmunder sig i den virkelige kultur og 

værdier, som man ikke lige kan se eller praktisere, men som de ydre lag alligevel har været med til at 

påvirke. 

 

Symboler: 

Symboler er ord, bevægelser, billeder eller objekter som har en speciel betydning indenfor virksomhedens 

kultur.  

 

Helte: 

Helte er personer, levende eller døde, som værdsættes højt i virksomheden og på den måde virker som 

rollemodel for andres opførsel. 

 

Ritualer: 

Ritualer er kollektive aktiviteter, som i princippet er overflødige, men som er socialt vigtige for 

virksomhedens kultur, hvorfor de typisk gennemføres for deres egen gennemførelses skyld. 

 

I modellen er feltet ”Praktisering” gennemtegnet mellem Symboler, Helte og Ritualer. Dette er fordi, at 

ovenstående også vil være synligt for en udefrakommende observatør, selvom betydningen kan opfattes 

anderledes for insidere. 

 

Værdier: 

Kernen af kulturen ligger i virksomhedens indre værdier som en bred blanding af ikke specifikke følelser fra 

ondt, godt, irrationelt, ulogisk med videre, som ofte danner baggrunden for en ubevidst opførsel – som 

typisk ikke kan diskuteres – og som ikke umiddelbart kan observeres udefra. 
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2. Ekstern analyse 

2.1 Analyse Melnyk 

Omkostningsfokus 

De fleste virksomheder har et ønske om at reducere deres omkostninger og løbende forbedre deres 

processer med henblik på besparelser. Energi Midt er ingen undtagelse, men kommer fra en lang tradition, 

hvor deres kundeportefølje var tildelt geografisk og derfor sikrede virksomheden et fast afkast. Dette faste 

afkast kan meget vel have haft en negativ indvirkning på virksomheden evne til at optimere og aligne 

processer for at undgå organizational slack (Cyert and March, 1963). Der er inden for den seneste årrække 

blevet åbnet op for en liberalisering af markedet, og virksomheden befinder sig nu i et monopolistisk 

konkurrencemarked, hvor mark-up’en bestemmes af virksomhedens evne til hele tide at være i forandring 

og på forkant med nye muligheder for at profilere sig i forhold til andre spillere på marked.  

Omkostnings reduktion er et af de områder, hvor man kan tilegne sig en række fordele frem for sine 

konkurrenter. Derfor er der fra strategisk niveau i EnergiMidt også stor fokus på dette område. Deres vision 

for 201513 er, at de skal opnå store besparelser og sætte kunden i centrum med et udefra og ind 

perspektiv14. Udefra og ind perspektivet skal opfattes i samme stil som LEAN filosofi, hvor kunden sættes i 

centrum.   

Til trods for at udelys er en serviceydelse, som i Danmark opfattes som værende en naturlig og 

standardiseret service til borgerne, kan man ikke lade det gå upåagtet hen, at der er sket en reducering af 

belysningen i flere kommuner blandt andet for at imødekomme overordnede klimamålsætninger. Når disse 

målsætninger desmere kan linkes sammen med muligheden for kommunerne at spare på en udgiftspost, er 

det en oplagt mulighed at slække på denne serviceydelse til borgerne, når det kan hjælpe på deres i 

forvejen trængte økonomi.   

I nogle kommuner har man valgt at møde udfordringen ved delvist at slukke gadebelysningen i bestemte 

tidsrum eller helt at slukke lyset i områder med lav befolkningstæthed. Dette har dog ikke vundet god 

indpas i den politiske dagsorden, da det har negativ indflydelse på trafiksikkerheden og borgernes 

tryghed15. 

En anden udfordring, kommunerne står overfor, er, at meget af vejbelysningen er forældet, da det er 

etableret op gennem 1960’erne og 1970’erne. Dette vil medføre større renoveringsopgaver i kommunerne, 

hvilket er med til at lægge yderligere pres på deres i forvejen trængte økonomi.  

De økonomiske faktorer, såsom begrænset økonomi i kommunerne, klimamål som skal opnås ved 

reduceringer af det daglige energiforbrug samt et behov for større investeringer inden for et område med i 

forvejen knappe ressourcer, har øget presset på de kommercielle aktører på markedet, og store 

strukturelle ændringer har været nødvendige inden for branchens værdikæde både horisontalt og vertikalt 

for at møde det stigende krav om en lavere enhedspris. Dette har EnergiMidt også valgt at imødekomme 

gennem et stort internt præstigeprojekt, hvor man har valgt at implementere en projektmodel for at gøre 
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 Bilag 15: EnergiMidts Strategiplan for udelys 2012-2015 
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 Bilag 15: EnergiMidts Strategiplan for udelys 2012-2015 
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 Bilag 16: EnergiMidts Forretningsplan for udelys 
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alle projekter ensartede i forhold til governance. Denne projektmodel skal ligeledes være med til at 

standardisere processer samt skabe et tværgående flow i organisationen, således relevante interessenter 

internt i virksomheden involveres og projektet overvåges og kvalitetssikres. Det har været en stor 

økonomisk udfordring for EnergiMidt, da det ofte forekommer, at budgettering af projekter overskrides i 

væsentlig grad, så et positiv cash flow bliver vendt til et negativt cashflow og projektet dermed ikke giver 

den fornødne indtjening som forventet. Ifølge Hanne Juhl16 er EnergiMidts maturity inden for overordnet 

projektstyring 0 år. Hun fortæller, at de ydre rammer er på plads, men at det ikke kontrolleres om, hvorvidt 

projektmodellen følges i de igangværende projekter. Desuden har EnergiMidt heller ikke installeret 

målingsmetoder, eksempelvis KPI’er, der kan understøtte brugen af – herunder også korrekt brug af - 

projektmodellen.   

En yderligere trussel som EnergiMidt står over for, er indtrængere fra leverandører af apparaturer med 

tilhørende rådgivning i takt med, at slutkunden bliver mere kompetent indenfor projektledelse. Denne 

konstellation vil medføre, at EnergiMidts rolle bliver overflødiggjort som sidste led inden slutkunden. Ifølge 

EnergiMidts forretningsplan skal denne trussel imødegås ved den store ekspertise, virksomheden har på 

området, men det kræver først og fremmet at vinde flere udbud. Dernæst skal kundegruppen fastholdes på 

de specifikke kompetencer EnergiMidt kan tilbyde i form af service ydelser, rådgivning samt add-on 

produkter. Det er denne konstellation, der på sigt skal give en højere dækningsgrad. 

EnergiMidts nuværende krav om en dækningsgrad 

på 20% på deres produkter anser de selv som for 

højt sat, og de frygter, at det vil føre til en dødsspiral, 

hvor virksomheden kan blive nød til at sætte prisen 

op på deres produkter, fordi de taber indtjening pga. 

færre kunder samtidig med, at de har det samme 

høje omkostningsniveau. 

Dette kan eksempelvis ses af virksomhedens 

manglende evne til at fastholde og forny deres 

kundeportefølje i og med, at de har tabt en række vigtige udbud i løbet af 201317.  

Fremadrettet ønsker de at nedskalere deres forventninger fra en dækningsgrad på 20% til et nyt krav om 5-

15 % på materialer og mellem 15-30% på arbejdsløn. Det regner de med vil vende cyklussen og på sigt føre 

til en stigning i omsætning samt hæve dækningsbidraget med 40%. 

Robust 

EnergiMidt har været på markedet gennem længere tid, og anses som en stor spiller ikke mindst taget i 

betragtning af de seneste fusioneringer tilbage i 2002, hvor tre selskaber gik sammen. Deres kundegruppe 

befinder sig hovedsageligt i Midtjylland, hvor EnergiMidt har fået et godt kendskab til deres lokale 

leverandører i forhold til elinstallatører og vvs’er. På dette grundlag kan det antages, at EnergiMidt har en 

vis robusthed inden for denne geografiske region. I forhold til deres forretningsplan for udelys vil 

EnergiMidt satse på Sjælland som et nyt marked. Dette sats hviler på en forventning om et stort antal nye 

udbud inden for en kort årrække. Flere Sjællandske kommuner vil højst sandsynligt sende deres udelys i 
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 Bilag 2: Interview med Hanne Juhl  
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 Bilag 1: Interview med Jan Bach Jensen 

Figur 21: Dødsspiral ABC analyse, lektion 10 
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udbud, som tidligere er blevet driftet af Dong. EnergiMidt ser desuden dette nye marked som en mulighed 

for en højere indtjening i forhold til deres nuværende marked på Jylland og Fyn18.  

Anderledes vil det forholde sig, når EnergiMidt skal erhverve nye geografiske områder i forhold til deres 

robusthed. Selvom EnergiMidt har deres gode renommé, og er en forholdsvis kendt virksomhed, er det et 

nyt marked med stor kulturforskel i forhold til deres eksisterende kunder. EnergiMidt skal antageligvis 

integrere en ny supply chain i forhold til lokale leverandører og etablere et tillidsbånd til disse, eller træffe 

beslutning om at etablere deres egen lokale afdeling. Der kan være svage punkter i den nye supply chain, 

som de ikke før har skullet forholde sig til. Dette kan eksempelvis være store geografiske forskellige på de 

udbudte entrepriser eller mindre attraktive udbudsformer etc. 

EnergiMidt har forsøgt at optimere deres interne processer ved at implementere en overordnet 

projektmodel, der havde til hensigt at gøre de tværgående processer synlige og gennemsigtige. Som 

tideligere nævnt har der været en lang række udfordringer, som har været til hinder for den endelige 

implementering af projektmodellen.  

For at opnå en større robusthed i forhold til konkurrenterne og markedsforholdene har EnergiMidt valgt at 

satse på at opbygge stor viden og erfaring inden for området ved at fastholde medarbejdere med stor 

anciennitet. De kerer sig meget om deres omdømme som én af Danmarks bedste arbejdspladser, og sætter 

en ære i at være en vindervirksomhed, der tiltrækker de bedste kandidater. 

På trods af den finansielle krise har EnergiMidt klaret sig godt, hvilket giver en stor tryghed for kunderne, 

da de ikke behøver frygte, at virksomheden bukker under foreløbig.   

Hurtigt reagerende 

EnergiMidt er en stor energivirksomhed med et stort kapitalapparat med høje faste omkostninger, som kan 

have svært ved at tilpasse konjunkturændringerne i efterspørgslen. Nogle af deres variable omkostninger 

kan næsten anses som værende faste, da EnergiMidt investerer mange ressourcer – økonomiske såvel som 

menneskelige – i at uddanne og fastholde medarbejdere. Virksomheden lægger vægt på at kunne levere et 

højt serviceniveau ved at uddanne medarbejdere og fastholde dygtige medarbejdere med stor og vigtig 

know how for virksomheden. Denne fokus på medarbejdertrivsel understøttes af EnergiMidts strategiske 

værdimål om at være én af Danmarks bedste arbejdspladser19.  

Af flere interviews fremgår det, at EnergiMidt anser sig selv som værende en supertanker inden for 

området. Med dette skal forstås, at de sammenligner sig med et tankskib, der er meget lang tid om at 

reagere på forandringer. På nuværende tidspunkt er EnergiMidts organisationsstruktur præget af silo 

tankegang. Selvom virksomheden har erkendt, at tværgående procesorienteret flows vil medvirke til en 

øget effektivisering, er det svært at implementere forandringer på grund af den fasttømmerede 

medarbejderkultur. Der er i øjeblikket søsat en tværgående projektmodel med henblik på at køre ensartet 

projektstyring, men den er svær at integrere i arbejdskulturen, som især er præget af princippet om 

selvledelse. Denne modstand for forandringstiltag kan være en negativ faktor i forhold til at være hurtig 

reagerende. 
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 Bilag 16: EnergiMidts Forretningsplan for udelys 
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 Værdiposition http://energimidt.dk/privat/om-energimidt/profil/sider/strategi.aspx  

http://energimidt.dk/privat/om-energimidt/profil/sider/strategi.aspx
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EnergiMidt er begyndt at benytte lokale entrepriser til især at udføre håndværksarbejde i lokalområdet. 

Denne ressource er fleksibel i forhold til udbud og efterspørgsel, da der generelt laves aftaler i forhold til 

vundne udbud. Med denne forretningsløsning kan EnergiMidt reagere i tide på ændringer i 

markedsforhold. 

Bæredygtighed 

Generelt er EnergiMidt en virksomhed, der kerer sig om bæredygtighed, hvilket klart fremgår både af deres 

Strategi 201520 og deres klimastrategi for 201121. Deres mål indenfor bæredygtighed har fokus på deres 

forretningsaktiviteter såvel deres egen administration i forhold til bygning, biler og medarbejdervelfærd. 

De ønsker at sætte miljøet i højsædet ved at lave forretninger på ’den grønne bølge’ med fokus på en 
fremtid uden fossile brændstoffer, og hvor udvikling går i retning af digitalisering. EnergiMidt ønsker 
eksempelvis, at Udelys i højere grad bliver digitaliseret, således de får et elektronisk overblik over 
lysfunktionaliteten i de områder, de drifter. Pt. laves et årligt eftertjek af udebelysningen ved at sende biler 
ud i områderne som har til opgave at afrapportere om manglende gadebelysning. Denne form for 
lysovervågning er hverken effektiv eller bæredygtig. 

Et eksempel på en bæredygtig løsning, som EnergiMidt har valgt at benytte er LED teknologien. Denne 
teknologi er både energibesparende i forhold til de tidligere glødelamper og så har de længere levetid. 
EnergiMidt har ventet med at benytte denne teknologi indtil de mente, at den kunne give et positivt 
økonomisk afkast, for som deres strategimål foreskriver ønsker de at handle efter: ”Bæredygtighed betyder 
både miljømæssigt fokus og energieffektive løsninger, men også, at de løsninger, vi laver, er økonomisk 
bæredygtige.”22 

På det menneskelige plan er EnergiMidt også en bæredygtig virksomhed. De sætter medarbejdervelfærden 

højt på dagsordenen ved blandt andet at sikre, at deres ansatte arbejder under de rette overenskomster. 

De tager desuden del i den sociale ansvarlighed og i 2010 og 2012 fik EnergiMidt prisen for at være blandt 

landets bedste arbejdspladser for corporate social responsibility23. 

EnergiMidt sætter rådgivning og vejledning af de helt rigtige designløsninger for den enkelte kunde meget 

højt, når der skal vælges nye løsninger på udelysområdet. De sætter en ære i at sikre, at designet er 

tilpasset miljøet og omgivelserne, med henblik på at opnå høj æstetik og lang levetid. 

Innovation 

EnergiMidt sætter innovation højt, og det fremgår af deres strategi for 2015, at der sættes fokus på at 

skabe udvikling inden for bæredygtighed og grøn vækst24. Virksomheden lægger vægt på udvikling, både 

hvad angår deres produktportefølje, men også hvorledes den interne drift kan gøres mere effektiv. De 

driver deres egen udviklingsafdeling, der varetager udvikling af add on produkter med fokus på udvikling af 
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 EnergiMidt strategi 2015: http://energimidt.dk/privat/om-energimidt/profil/sider/strategi.aspx  
21

 EnergiMidts Klimaregnskab2011: http://energimidt.dk/privat/om-energimidt/profil/documents/klimaregnskab-
2011.pdf  
22

 De strategiske udfordringer: http://energimidt.dk/privat/om-energimidt/profil/sider/strategi.aspx  
23

 Ledelsesberetning, EnergiMidts årsrapport 2012 http://energimidt.dk/privat/om-
energimidt/profil/sider/aarsrapporter.aspx  
24

 De strategiske udfordringer: http://energimidt.dk/privat/om-energimidt/profil/sider/strategi.aspx 
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visuelle værktøjer, ny teknologi med fokus på smart-city25, udvikling af teknologi der kan optimere driften, 

rådgivning på energiområdet m.m. Desuden er der etableret et tæt samarbejde mellem blandt andre 

Gate21, Doll og diverse teknologiske uddannelsesinstitution, hvor der sættes fokus på nye 

belysningsløsninger samt andre energibesparende løsninger. Gate21 og Doll er platforme, hvor man 

gennem åben innovation og projektledelse søger at afhjælpe kommunernes udfordringer med at leve op til 

klimamålene ved eksempelsvis at begrænse deres co2-udslip. Når EnergiMidt vælger at træde ind i 

innovationssamarbejder, er det med henblik på, at det vil give en økonomisk vinding i form af mersalg. Af 

EnergiMidst forretningsplan for udelys fremgår følgende: at EnergiMidt fra primo 2014 skal fokusere mere 

på innovationssamarbejder der kan skabe grobund for fremtidige forretningsmuligheder indenfor 

supplerende services26. 

Et område, hvor EnergiMidt har valgt ikke at være first mover, er på implementering af LED teknologien. 

Virksomheden fulgte udviklingen tæt og ’hoppede først med på bølgen’ da man kunne dokumentere en 

fornuftig energimæssig besparelse samt økonomisk afkast.  Nu er LED teknologien et standardprodukt i 

deres produktportefølje. 

Knowhow og erfaring 

Knowhow og erfaring er vigtige konkurrenceparametre i EnergiMidts forretningskoncept. Det bunder dybt i 

virksomhedens forretningskultur, at man skal passe på medarbejderne således, at Knowhow og erfaring 

bibeholdes i organisationen. EnergiMidt ser nemlig dette konkurrenceparameter som en fordel til at 

fastholde eksisterende kunder ved at tilbyde specifikke serviceydelser og rådgivning tilpasset den enkelte 

kundes behov. Desuden fremgår det af EnergiMidts forretningsplan, at de vil udnytte deres store viden på 

udelysområdet til at bistå mulige kunder i deres udarbejdelse af krav i udbudsmaterialet. Ifølge salgs- og 

marketings direktør, Jan Bach Jensen, bliver der lagt stor vægt på at udnytte det potentiale, der ligger i 

EnergiMidts store Knowhow og erfaringer inden for området udelys. Han mener, at dette er et afgørende 

parameter, hvormed de skal fastholde deres eksisterende kunder og opnå mersalg gennem deres høje 

serviceniveau.  

Som det fremgår af EnergiMidt strategi 2015 ønsker de at tiltrække de bedste ansøgere ved at være en 

attraktiv arbejdsplads, der sætter medarbejdertrivsel højt. 

Opsummering af de seks parametre 

For at give et overblik over de seks parametre, har vi nedenfor lavet en opsummering af de seks parametre 

både i forhold til As is som To be.  
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 Smart-city – bæredygtige løsninger ved hjælp af teknologioverførsel: 
http://www.smartcitydk.dk/dk/om_smartcitydk/om_os.htm  
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 Bilag 16: EnergiMidts forretningsplan, side 5 i forretningsplanen 
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De seks parametre  As is  Score 

Omkostningsfokus   Virksomheden er præget af fast kundegrundlag og 

dertil store interne omkostninger. 

 Ingen overordnet styring af projekter, hvorfor 

økonomien ledt skrider i forhold til budgetteret. 

 Dækningsgrad på 20% på projekter hvilket 

EnergiMidt nu har indset er for højt sat med 

bekymring om dødsspiral. 

0,2 

Robust   Regionsbestemt kendthed.  

 Stor egenkapital. 

 Stor vidensdatabase. 

0,6 

Hurtigt reagerende   Stort kapital apparat med høje faste omkostninger. 

 Virksomheden er præget af silo tankegang pga. 

selvledende arbejdsstruktur. 

0,4 

Bæredygtighed   Fokus på bæredygtige forretningsaktiviteter. 

 Sætter medarbejder trivsel højt både hvad angår 

fastholdelse, uddannelse samt socialt ansvarlighed. 

 Høj kvalitet med lang levetid. 

0,8 

Innovation  Har etableret egen udviklingsafdeling. 

 Samarbejder med Gate21, Doll og teknologiske 

uddannelsesinstitutioner.  

0,6 

Knowhow og erfaring   Opbygger viden og knowhow ved fastholdelse af 

medarbejdere.  

 Fastholdelse af eksisterende kunder ved hjælp af 

knowhow.  

0,8 

Tabel 5: De seks parametre - As is 
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De seks parametre  To be  Score 

Omkostningsfokus  Fokus på at opnå store besparelser. 

 Sætte kunden i centrum med et udefra og ind 

perspektiv27. 

 Kundegrundlaget er præget af knappe økonomiske 

ressourcer. 

 Optimering af processer ved ensartning af 

projektstyring i forhold til governance. 

 Dækningsgrad på projekter på 5-15 % på materialer 

og mellem 15-30% på arbejdsløn. 

1,0 

Robust   Ønsker at erhverve kundegrupper i andre regioner 

og derved opnå større marked. 

 Sikre at erhverve de bedste kandidater. 

0,6 

Hurtigt reagerende   Fokus på effektivisering.  0,4 

Bæredygtighed   Ønsker at lave forretning på ’den grønne bølge’. 

 Ønsker at fastholde deres position som en af 

Danmarks bedste arbejdspladser.  

0,8 

Innovation  Fokus på udvikling inden for bæredygtighed og 

grøn vækst.  

 Digital effektivisering af interne processer.  

0,6 

Knowhow og erfaring   Bistå i udarbejdelse af udbudsmateriale.  

 Tiltrække de bedste kandidater til virksomheden. 

1,0 

Tabel 6: De seks parametre - To be 

 

Figur 22: Placering af parametre i Melnyks Spider Web 
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Vigtighed i forhold til performance 

I Nigel Slack model nedenfor vil vi vurdere vigtigheden af EnergiMidts performance på de seks forskellige 

parametre. 

Omkostningsfokus: Dette parameter vurderer vi til at være det vigtigste parameter af dem alle. Det er 

vigtigt, at virksomheden reducerer deres omkostninger ved at optimere effektiviteten i deres interne 

procedurer således, at de ikke fanges i en dødsspiral eftersom deres kundegruppe udelukkende baserer 

deres afgørelse på valg af leverandør ud fra den økonomiske faktor. EnergiMidt har ikke genvundet mange 

af deres udbud, og de er derfor nødsaget til at erhverve nye kunder ved at være konkurrencedygtige på 

prisen.  

Robusthed: Vi ser robusthed som en af de mindre vigtige parametre som EnergiMidt skal koncentrere sig 

om. Hypotetisk set kan man sige, at hvis deres prissætning er så konkurrencedygtig, at de hele tiden vinder 

nye udbud, og får maskinhjulene til at løbe rundt, behøver man ikke basere sine forretninger på 

egenkapitalen, dersom de er selvfinansieret.    

Hurtigt reagerende: I forhold til reaktionstid anser vi dette parameter for at være mindre vigtigt. Selvom 

markedet for udelys er igennem et generationsskifte fra konventionelle lyskilder til LED, er selve udførslen 

og den efterfølgende drift uændret, ligesom det samlede antal lyspunkter også er det samme. 

Virksomheden skal dog være i stand til at integrere de nye teknologier i takt med efterspørgslen. 

Bæredygtig: Det produkt, som EnergiMidt tilbyder, har stor sammenhæng med bæredygtighed, hvorfor 

dette parameter må betragtes som værende betydningsfuldt. Man kan dog diskutere, om deres vægtning 

af medarbejdertrivsel obstruerer deres muligheder for at tilpasse markedets krav om priseffektivitet. 

Innovation: I forhold til innovation og udvikling vurderer vi dette parameter til at være knap så vigtigt. 

Dette begrunder vi med, at underleverandører selv håndterer udvikling af deres produkter, og det derfor 

ikke altid giver mening, at EnergiMidt afsætter ressourcer på at have egen udviklingsafdeling. Hvis 

EnergiMidt absolut ønsker at udvikle på nogle produkter, mener vi, at de med fordel kan outsource denne 

opgave til steder med den specifikke viden.  

Knowhow og erfaring: Vi finder parameteret om knowhow og erfaring som værende forholdsvis vigtig. Man 

kan dog diskutere, om det kan være for dyrt for virksomheden at opretholde et beredskab med knowhow, 

som de først rigtig kan drage nytte af, når de har vundet udbuddene og fået kunden ’i hus’. På den anden 

side kan man argumentere for, om virksomheden har råd til at miste denne optjente vidensdatabase som 

på sigt muligvis kan give en merindtjening i forhold til add on produkter. 

Opsummering for vigtighed i forhold til performance 

For at give et visuelt overblik over hvilke parametre vi mener, at EnergiMidt over- og underperformer på, 

har vi ratet de seks parametre i forhold til vigtighed og performance i Nigels model. Som det fremgår af 

modellen mener vi, at EnergiMidt overperformer på parameteret for udvikling og underperformer på 

omkostningsreducerende.  
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Figur 23: Placering af parametre i Performance - Importance matrix 

Delkonklusion markeds- og kundeforhold 

Ud fra den analyse vi har lavet på baggrund af Steven A. Melnyks samt Nigel Slacks modeller, kan vi 

konkludere, at EnergiMidt ikke har formået at læse deres kundegruppe samt markedets vilkår godt nok. De 

høje interne omkostninger er årsagen til, at deres konkurrenceevne er faldende, da prisen er en afgørende 

faktor for at erhverve nye kunder på markedet for udelys. Derudover overpræsteres på Innovation, som 

faktisk ikke er specielt vigtig for kunderne. Man kunne overveje at tilkøbe disse ydelser ved behov.  

På parametre som Bæredygtighed og Robusthed ligger EnergiMidt dog rigtigt i forhold til markedet. 

Vi kan derfor konkludere, at hvis EnergiMidt stadig vil være en stærk spiller på markedet for udelys, skal de 

fokusere på parameteret ”omkostningsfokus”. Det er ubetinget det mest kritiske parameter og rammer 

begge problemstillinger på udelys, da det rammer både konkurrenceevnen på kommende projekter samt 

indtjeningen på igangværende projekter. Dermed skal fokus øges på at reducere deres interne 

omkostninger ved eksempelvis at optimere interne procedurer, øge produktivitet, skære i 

medarbejderstaben mv. Optimeringsforslag bør derfor primært søges optimeret indenfor dette parameter. 
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2.2 Analyse af match mellem produkt og supply chain 

Vi har valgt at benytte en tillempet version af Fishers model (Fisher, 1997), således vi kan afdække, hvorvidt 

der er match mellem produktet udelys og EnergiMidts supply chain. Dette er for at afdække, hvilke 

områder der med størst fordel bør ændres eller optimeres. Dette giver os mulighed for at kunne sætte ind 

de rigtige steder. 

Analyse af produkttype 

 

Funktionelt vs. Innovativt produkt 

 Funktionelt Innovativt 

Efterspørgselsmønster Stabilt og forudsigeligt Varierende og 

uforudsigeligt 

Produktlivscyklus Lang levetid (mere end 

to år) 

Kort levetid (3 mdr. til ét 

år)  

Dækningsgrad 5-20% 20-60% 

Produktvariation Lav  Høj 

Tabel 7: Funktionelt vs. Innovativt produkt (tillempet Fisher) 

Efterspørgselsmønster: 

Der leveres typisk udelys-ydelser indenfor to kategorier: Drift og vedligehold samt renoveringsopgaver eller 

nyanlæg. Kommunale kontrakter på drift og vedligehold kører typisk mellem 4 og 6 år, hvorefter de 

udbydes igen for en ny 4-6 årig periode. Dermed er man som leverandør fuldstændig klar over, hvor længe 

man er sikret aftalen med kunden, ligesom det er ret nemt at forudsige, hvornår en kontrakt udbydes igen. 

På renoveringssiden er efterspørgslen lidt mere usikker. Denne er dog typisk forudsagt i kommunens 

budget, om end politiske omprioriteringer kan medføre ændringer. Des tættere dialog man har med 

kunden, des tidligere får man kendskab til kommende projekter. De største sættes typisk i udbud, hvorfor 

man også her har mulighed for at planlægge opgaverne frem i tiden. 

Som udgangspunk da langt hovedparten af leverancerne er styret af kommunernes budgetter, som kendes 

minimum et år frem i tiden, vurderes efterspørgselsmønstret derfor at være funktionelt.  

Produktlivscyklus: 

Kommunerne har haft gadelys i mange år, ligesom deres krav ved indkøb af master og armaturer er meget 

høje, når det gælder en forventet levetid. Der forskes dog p.t. bl.a. i selvlysende veje, hvor fosfor får vejen 

til at lyse op om natten28. Der vurderes, at dette kan bidrage til at mindske behovet for udelys i fremtiden 

om end det p.t. ikke vil kunne erstatte udelys inde i byer, befærdede trafikale knudepunkter o.lign. 
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Det må derfor forventes, at kommunernes udelys skal driftes og renoveres mange år frem i tiden, hvorfor 

produktet også her vurderes at være funktionelt. 

Dækningsgrad: 

Området for udelys er generelt udsat for stor konkurrence med lav dækningsgrad til følge. Jf. EnergiMidts 

seneste regnskab29, har området for udelys en dækningsgrad på ca. 10%. Produktet hører dermed også i 

denne kategori under det funktionelle produkt. 

Produktvariation: 

Her er tale om serviceydelser, som primært leveres på to forskellige måder. Den ene er som drift og 

vedligehold af et eksisterende anlæg, hvor der laves eftersyn, fejlfindes, vedligeholdes lyskilder eller 

enkeltvis repareres master og armaturer ved skader. Det andet er renoveringsopgaver, hvor større dele af 

et anlæg udskiftes til nyt, eller hvor man helt nyetablerer anlæg ved eksempelvis byggemodninger. 

Projekterne kan naturligvis variere i kompleksitet eller størrelse, men grundlæggende er de leverede 

ydelser de samme. Her vurderes produktet derfor også at være funktionelt. 

Opsummering af produkttype 

Produktet falder i alle kategorier ind under produkttypen ”Funktionelt Produkt” 

Analyse af supply chain type 

 

Tabel 8: Priseffektiv vs. Høj service/kvalitet supply chain 

Primære formål: 

EnergiMidt består af en matrix organisation, hvor man har delt de forskellige funktioner i hver sin afdeling. 

Dette er gjort for at høste synergi på forskellige forretningsområder30. Eksempelvis kan montører, som 

typisk installerer fiberbredbånd, hjælpe til på udelys i perioder med spidsbelastning og omvendt. Dermed 

opnås en høj omstillingsevne i forhold til skiftende efterspørgsel. Samtidig risikeres dog, at en montør med 
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 Bilag 3 – Realiseret regnskab 2013 
30

 Bilag 14: Interview med René Steen Bak 
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stor ekspertise indenfor et område, måske er mindre effektiv på et andet område eller mangler den 

fornødne kendskab til entreprisen, hvilket kan fordyre projektet. 

Det primære formål med EnergiMidts supply chain vurderes derfor til at være høj service/kvalitet. 

Produktionsfokus: 

EnergiMidt arbejder på at implementere en ny projektmodel, der bl.a. har fokus på undersøgelse af 

kundetilfredshed efter alle afsluttede projekter. Målingerne bliver en fast KPI for hele værdikæden. Der 

sættes dermed stor fokus på alle aspekter i supply chain, som sikrer høj værdi for kunden. 

Der forefindes dog ikke i dag processer, som eksempelvis en plan for løbende forbedringer, når det kommer 

til selve udførslen af serviceydelsen (produktionen). Der er dermed ikke samme fokus på at holde 

produktionsomkostningerne nede som på at sikre en høj kundetilfredshed. Desuden måles medarbejdere 

ved EnergiMidt ikke på individuelt niveau, da faktorer som transporttid og fagområde har indflydelse på, 

hvor meget man med rette kan forvente bliver produceret31. 

Supply chainen vurderes derfor også på dette punkt som værende af høj service/kvalitet. 

Procesorientering 

Det har været nødvendigt at udarbejde nye processer, da det ofte skete, at arbejdsopgaver faldt ned 

mellem to stole32. Dermed er indført en endnu ikke helt implementeret kundeprojektmodel (PAK), som skal 

sikre ensartede processer samt overlevering imellem afdelingerne, ligesom kravene til dokumentation er 

blevet væsentligt skærpet i forhold til tidligere. 

 

Figur 24: Proceskæde for udelys 
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 Bilag 6: Interview med Thomas Axelsen 
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 Bilag 2: Interview med Hanne Juhl 
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Dermed er den nye proces en fordyrelse i forhold til tidligere. Dog sikrer overleveringerne en langt større 

kvalitetssikring end tidligere, ligesom mere fokus på planlægningsfasen sikrer rettidig færdiggørelse af 

projekterne. Dermed vurderes supply chain også her at høre under høj service/kvalitet. 

Produktudvikling 

Produktet udelys er tidligere under analyse af produkttype, vurderet til at have en meget lang 

produktlivscyklus. De danske byer og kommuner har i mange år haft gadelamper. Dermed har der også i 

mange år været behov for drift og vedligeholdelse af disse. Produktudvikling i EnergiMidt har stor fokus på 

at finde synergi mellem udelys og øvrige produkter. Dette kunne eksempelvis være at opsætte forurenings- 

eller trafikmålere på eksisterende gadelys infrastruktur. Dermed kan man opnå synergi og merindtjening på 

salg af ekstra ydelser, næsten uden meromkostning. 

Der kigges dog også ind i muligheden, for at spare omkostninger på måden man gør tingene i dag. F.eks. har 

EnergiMidt haft flyvende droner på prøve, således besigtigelse og kontrol af gadelysstrækninger kan 

foretages uden brug af kurvevogn. Derudover ser afdelingen også på innovation indenfor lysmaster og 

armaturer, som kan minimerer de fremtidige driftsomkostninger. 

Det største fokus ligger dog på fremtidige muligheder mere end på optimering af nuværende aftaler. 

Dermed fokuseres mere på en supply chain med høj service/kvalitet end en priseffektiv supply chain. 

Opsummering Supply chain type 

Da alle de analyserede parametre hælder mod ”Høj service/kvalitet”, vurderes dette at være EnergiMidts 

supply chain indenfor udelys. 

Delkonklusion Fisher 

Produkttypen er vurderet til at være et funktionelt produkt, mens supply chain typen er vurderet til at være 

af høj service/kvalitet. Sætter vi det ind i Fishers matrix, ser vi følgende: 

 

Figur 25: Match/mismatch (Fisher, 1997) 

Der er dermed et mismatch mellem EnergiMidts supply chain og det leverede produkt udelys. Der er for 

højt fokus på at optimere kundeværdien med manglende fokus på omkostningsreduktion. Dermed leveres 

måske et for dyrt produkt i forhold til produkttypen, og måden hvorpå kunderne efterspørger produktet.  
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PAK som driver produktet på tværs af siloerne, er dermed med til at sikre høj kvalitet og service rettet mod 

kunden, men er også med til at fordyre processen. Produktudvikling og de udførende siloer bør øge fokus 

på omkostningsoptimering, da produktet ikke fordrer meget innovation.  

Samlet set kan vi på baggrund af Fisher konkludere, at fokus skal være på omkostningsoptimering i alle led, 

således supply chainen kan flyttes mere over mod en priseffektiv supply chain. 

Delkonklusion Ekstern Analyse 
På baggrund af Melnyk analysen kan vi konkludere, at EnergiMidts vigtigste konkurrenceparameter er 

omkostningsfokus. Dette er dog også parameteret, hvor de ligger dårligst placeret og fokusområdet kræver 

jf. Nigel Slack øjeblikkelig attention, da parameteret har den største betydning på markedet. 

Det kan yderligere konkluderes at EnergiMidt overperformer på innovation, mens man generelt ligger 

fornuftigt til på de øvrige parametre. 

Vigtigeden af omkostningsfokus understøttes yderligere igennem Fisher, som argumenterer for, at den 

rette supply chain til produktet er en priseffektiv supply chain. Dette er ikke tilfældet i dag, hvorfor der skal 

fokus på omkostningsreduktion eller produktivitetsøgning i alle led. 

Vi kan derfor konkludere, at de primære optimeringsmuligheder skal findes indenfor 

omkostningsbesparelser/effektiviseringer eller ved øget produktivitet. 

En intern analyse skal afdække, hvor præcist den største effekt af dette vil kunne opnås. 

3. Intern Analyse 
 

3.1 Analyse af indsatsområder for bedre performance 

Til analysen af om EnergiMidt formår at skabe kundeværdi kombineret med øget intern performance, har vi 

valgt at benytte modellen ”Service-Profit Chain”, Heskett, Sasser Jr. & Schlesinger, 1997, da denne netop 

forsøger at vise sammenhængen mellem en virksomheds medarbejdere og kundeværdi. 
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Billede 2: EnergiMidts kantine i Silkeborg 

 
 

 

Figur 26: Service-profit chain modellen, Heskett, Sasser Jr. & Schlesinger, 1997 

 

Intern Service Kvalitet: 

 

Indretning af arbejdsplads: 

EnergiMidt har i årene 2006 – 2011 gjort store anstrengelser for at forbedre både trivslen og rekrutteringen 

af medarbejdere33. 

I år 2010 renoveredes hele hovedkontoret, ligesom en helt ny hovedbygning blev tilføjet. Det nye byggeri er 

arkitektonisk prisbelønnet, ligesom det var den første 

kontorbygning i Danmark, som overholdt energikravene til 

energiklasse 2015. Ved design af bygningen var belysning 

og ventilation også højest på dagsordenen, hvilket sikrer 

et rigtigt godt inde- og arbejdsklima i dagligdagen. Ved 

højt solskin kører solcelleskodder automatisk for og 

dæmper gener fra solen. I kantinen bidrager solcellefilm 

til at kaste forskellige farvenuancer i spil i lokalet, samtidig 

med der produceres energivenlig strøm. Indbygget i 

terrassegelænderet på tredje sal er små indbyggede 

solceller, som både bidrager til smukt design, men også 
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 Bilag 17: EnergiMidts Kulturprofil, 2012  - side 175-177 
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minder om virksomhedens bæredygtige værdier. Kantinen er samtidig specielt designet til også at 

indeholde mødeafdelinger, således det udenfor spisetid ikke bare er et ”dødt” rum – men et sted hvor man 

både kan søge hen og holde møder eller have socialt samvær med kollegaer.  

Alle arbejdspladser er designet som ”state of the art”, ligesom alle skriveborde er hæve-/sænkeborde. Alle 

medarbejdere har egen bærbar PC, som tilsluttes dock på skrivebord, således alle kan arbejde med store 

skærme og regulært tastatur. Arbejdspladsen har ligeledes mange stillerum, hvorfra man kan foretage 

telefonopkald, eller bare søge hen i og holde møder eller søge ro. Der er, uanset hvor i bygningen man 

sidder, ikke langt til gratis kaffeautomat eller printerrum. Mangler man kontormateriel eller lignende, kan 

alle fornødenheder hentes på lageret, som rummer alt fra papirclips, ringbind og hullemaskiner til skjorter, 

poloer og USB-nøgler med logoer. EnergiMidt ligger derfor rigtig godt i forhold til modellen, når det gælder 

design og indretning af arbejdspladsen.  

Arbejdsbeskrivelse: 

EnergiMidt har indført selvledelse, hvilket indebærer, at medarbejderne i stor grad selv skal tage ansvar for 

prioriteringen og udførslen af deres arbejdsopgaver.34 Det betyder bl.a., at der fokuseres på rammer og 

holdninger frem for regler og procedurer. Det indebærer også en høj grad af medarbejderinvolvering i 

tilgangen til løsningen af udviklings- og forandringsopgaver. Det ultimative mål med selvledelsen er, at 

medarbejderne dermed selv bliver motiveret og i stand til at tage ansvar for virksomhedens udvikling på 

tværs af organisationen.  

Selvledelsen skal baseres på virksomhedens overordnede værdier, Engagement, Åbenhed og Respekt og 

tager udgangspunkt i, at alle medarbejdere er ansvarsfulde, gør deres bedste og ikke er ude på at snyde.  

Som selvledende medarbejdere skal man være i stand til at: 

 handle omkostningsbevidst 

 handle selvstændigt 

 kontrollere og følge op 

 kunne arbejde målrettet og resultatorienteret 

 kunne gå i gang med at løse problemer og opgaver på eget initiativ 

 kunne tage beslutninger 

 opsøge den nødvendige information i forhold til opgaver og samarbejde 

 tage ansvar for at levere egne opgaver til aftalt tid og kvalitet 

Ved at have indflydelse på hele processen – fra metode, planlægning til eksekvering – bringes ikke blot de 

individuelle kompetencer i spil, men også de dybere drivere for motivation, engagement og 

meningsskabelse. 

Det må på baggrund af ovenstående opsummeres, at EnergiMidt også her med selvledelsesprincippet ligger 

godt i forhold til Service Profit Chain, hvor ambitionen er at sikre høj produktivitet ved hjælp af positivt 

arbejdsmiljø. 
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Rekruttering og udvikling: 

EnergiMidt har ikke en fast procedure for, hvordan en rekrutteringsproces skal forløbe. Derimod har de 

nogle retningslinjer, der angiver, hvilken proces som anbefales – en fleksibel proces der er målrettet 

behovet.35 Jo større indflydelse kandidaten vil få på EnergiMidts bundlinje eller ambitiøse resultater 

kandidaten skal opnå, komplekse opgaver han skal løse, udfordringer og muligheder han vil opleve ved 

samarbejdsrelationerne samt jo større krav til uddannelse og relevant erfaring EnergiMidt stiller, des mere 

komplekse og flere vurderingsparametre (træfsikkerhed) anbefales, at der iværksættes. Der er samtidig 

helt klare procedurer for, hvorledes introduktion af nye medarbejdere foregår. På skrivebordet står altid en 

stor buket blomster, som byder den nye medarbejder velkommen. Derudover følger en mentor den nyligt 

ansatte det første stykke tid og oplærer ham/hende både i de almindelige arbejdsopgaver men også i de 

administrative ting som tidsregistrering, rapportering mv. Alt er designet med henblik på at få nye 

medarbejdere til at føle sig velkommen og som en del af fællesskabet. HR afdelingen sikrer også, at alle 

medarbejdere har de fornødne kurser og certifikater, som kræves i stillingen, ligesom virksomheden 

tilbyder gode videreuddannelsesmuligheder. Mange af virksomhedens medarbejdere får finansieret både 

HD og Master uddannelser, med henblik på at øge medarbejdernes kompetencer.36 

Den overordnede rekrutteringsidé er, at ved at tilbyde gode vilkår for medarbejderne vil de anbefale 

virksomheden til deres netværk, hvormed EnergiMidts rekrutteringsgrundlag af de dygtigste medarbejdere 

øges.  

Dermed forsøger EnergiMidt også her at sikre kundeværdi ved at tilbyde gode vilkår for medarbejderne. 

Medarbejderanerkendelse og belønning: 

EnergiMidt gør rigtig meget for deres medarbejdere i form af bl.a. flotte julegaver, påskehilsner, 

sommerfest og en stor EnergiMidt dag for alle medarbejdere hvert andet år. Derudover overraskes 

medarbejderne en gang i mellem med en ekstra belønning. F.eks. fusionerede EnergiMidt med ELRO, det 

lokale energiselskab i Randers, i ultimo 2012. Efter en vellykket fusion fik alle medarbejdere en flot gave 

som tak for indsatsen. Fælles for belønningerne er dog, at de er for alle, og de ikke er bundet op på 

belønning til den enkelte37.  Tværtimod nyder alle netop de samme goder, uanset den individuelle 

performance. Det understreges endda, at individuel belønning for performance ikke kan komme på tale, så 

længe man har den nuværende ledelse.38 Der er derfor som udgangspunkt ikke mere i lønningsposen, hvis 

budgettet opnås, ligesom ingen er ansat på akkord eller provision. Dermed ligger virksomhedens fokus på 

fællesskabet mere end den individuelle performance. Der er dog løbende KPI opfølgning hver måned 

overfor de enkelte forretningschefer39, men som det fremgår af alle øvrige interviews, er disse KPI’er ikke 

forplantet ned i organisationen, da ingen af de øvrige forretningsledere har KPI’er, der følges op på.  

Jf. spørgeskema i forbindelse med ”Great Place to Work”40, fremgår det også, at spørgsmålet om ”ledelsen 

påskønner et godt stykke arbejde og en ekstra indsats” kun opnår en score på 74% ud af 100% mulige. Da 
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 Bilag 6: Interview med Thomas Axelsen 
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 Bilag 1: Interview med direktør Jan Bach Jensen 
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 Bilag 1: Interview med direktør Jan Bach Jensen 
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 Bilag 7: Spørgeskema 2013, Trivselsanalyse Great Place to Work 
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der ikke er opbygget et fast system, en struktur eller KPI’er, der belønner på performance, må det 

konstateres, at EnergiMidt på dette punkt derfor ikke helt efterlever modellen. 

Værktøjer til kundehåndtering: 

På dette punkt har EnergiMidt historisk ikke klaret sig godt. Tværtimod har dette punkt netop voldt en del 

problemer, da de forskellige afdelinger ofte har trukket hver sin retning.41 Der blev ikke fuldt op på 

projekter internt som eksternt, ligesom afslutning og fakturering af projekter ofte blev udskudt meget 

længe eller helt glemt. Derudover var der en generel manglende kvalitetssikring på tilbud, planlægning og 

udførslen af projekter, hvilket ofte gave underskudsgivende projekter. Generelt er der ikke nogen værktøjer 

til løbende styring af projekterne, hvorfor overskridelser typisk først opdages på bagkant42.  

EnergiMidt har dog i løbet af 2013 netop haft fokus på dette problem, hvorfor PAK netop er opstået for at 

håndtere denne problemstilling. De fleste processer er nu klart beskrevet, ligesom reviews og procedurer 

for kvalitetssikring både sikrer kvalitet til glæde for kunden, ligesom risikoen for underskudsgivende 

projekter mindskes.  

Den nye projektmodel fungerer som et værktøj, som både definerer arbejdsopgaver og roller for de enkelte 

medarbejdere, ligesom den sikrer videndeling og opsamling af erfaringer på tværs af afdelingerne og 

dermed hele værdikæden intern i virksomheden.   

Ulempen er dog, at modellen endnu ikke er helt implementeret, ligesom den er mere tidskrævende at følge 

i forhold til tidligere, hvor der ikke var en specifik projektmodel eller samme krav til dokumentation og 

opfølgning43. Derudover modarbejdes modellen flere steder i organisationen, da mange medarbejdere ikke 

er begejstrede for de nye mere definerede og fastlagte arbejdsopgaver og rollefordelinger. 

EnergiMidt er derfor heller ikke helt i mål på dette punkt, da modellen endnu ikke følges på alle projekter 

og af alle medarbejdere, hvorfor den ikke er fuldt ud implementeret i organisationen. 

Opsummering Intern service kvalitet: 

Samlet set må EnergiMidt siges, at have en høj og tilfredsstillende intern service kvalitet. Arbejdspladsens 

indretning, arbejdsopgaverne og selvledelse samt udviklingsmulighederne bidrager alt sammen positivt jf. 

Service-Profit modellen. Selvom ledelsen ofte belønner medarbejderne i form af fællesgaver, kunne der 

dog gøres mere for den individuelle medarbejderanerkendelse og belønning i form af en bedre KPI 

implementering, ligesom en fuld implementering af projektmodellen burde bidrage positivt til arbejdet og 

håndteringen af kunderne. 
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 Bilag 2: Interview med Hanne Juhl 
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 Bilag 8: Interview med Torben Laustsen 
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 Bilag 2: Interview med Hanne Juhl 
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Medarbejdertilfredshed: 

Jf. modellen burde den høje interne service kvalitet afspejle sig i 

medarbejdertilfredsheden. I 2013 foretog ”Great Place to Work” deres 

årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse, hvor bl.a. EnergiMidt er 

med. EnergiMidt er med i kategorien ”store virksomheder” med over 

500 ansatte og blev kåret til Danmarks 3. bedste virksomhed lige efter 

McDonalds og Beierholm men foran virksomheder som Comwell, Irma 

og H&M. EnergiMidts 3. plads er dog en dårligere placering end i 2012, 

hvor virksomheden blev nummer 2 i Danmark og nummer i 3 i Europa.44 

Det er dog fortsat en rigtig god placering, som samtidig cementerer, at 

virksomhedens fokus på personalepleje har en effekt. Vedlagt som 

bilag45 kan ses det samlede spørgeskema. Her fremgår det også, at der 

på organisationsniveau efter værdierne Troværdighed, Respekt, 

Retfærdighed, Stolthed og Fællesskab er et samlet fald i gennemsnittet på 4% i forhold til målingen i 

201246. Dette kan bl.a. skyldes, at der var to fyringsrunder i løbet af 2013, hvorfor der er sket en mindre 

holdningsændring til, hvor sikre folk generelt er i deres nuværende stilling47.   

Samlet set må en placering blandt toppen på listen dog betegnes som en stor succes, hvorfor det kan 

konstateres, at virksomhedens fokus på den interne service kvalitet har haft den ønskede effekt. 

Medarbejderfastholdelse: 

EnergiMidt har en samlet medarbejderstab på ca. 750 medarbejdere. Som det fremgår af bilag antallet af 

besvarelser i spørgeskemaet fra Great Place to Work48, har mindst 383 (over halvdelen af besvarelserne) en 

anciennitet på mindst 6 år. Landsgennemsnittet for andre private 

virksomheder i 2010 var på lidt over 30%.49 

156 respondenter ud af de i alt 679 (23%) har en anciennitet på 

mindst 11 år. Dette er væsentligt over gennemsnittet for andre 

private virksomheder, hvor andelen af medarbejdere med over 10 

års anciennitet ligger på lidt over 16%50. 

Dermed har EnergiMidt igen jf. Service-Profit Chain modellen haft 

succes med både at skabe høj medarbejdertilfredshed samt 

fastholde medarbejderne i virksomheden, hvilket dermed også 

bidrager til højt knowhow og burde bidrage til øget produktivitet. 
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 http://www.greatplacetowork.dk/bedste-arbejdspladser/danmarks-bedste-arbejdspladser/danmarks-bedste-store-
arbejdspladser-2013  
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 Bilag 7: Spørgeskema 2013, Trivselsanalyse Great Place to Work 
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 Bilag 7: Spørgeskema 2013, Trivselsanalyse Great Place to Work 
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 Understreges også i Bilag 1: Interview med Jan Bach 
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 Bilag 7: Spørgeskema 2013, Trivselsanalyse Great Place to Work 
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 Bilag 9: Arbejdernes Erhvervsråd, andel af medarbejdere med høj anciennitet er faldende 
50

 Bilag 9: Arbejdernes Erhvervsråd, andel af medarbejdere med høj anciennitet er faldende 

Figur 27: Medarbejdertilfredshed, udsnit 
af Service-Profit Chain modellen 

Figur 28: Fastholdelse og produktivitet, udsnit af 
Service-Profit Chain modellen 

http://www.greatplacetowork.dk/bedste-arbejdspladser/danmarks-bedste-arbejdspladser/danmarks-bedste-store-arbejdspladser-2013
http://www.greatplacetowork.dk/bedste-arbejdspladser/danmarks-bedste-arbejdspladser/danmarks-bedste-store-arbejdspladser-2013
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Medarbejderproduktivitet: 

Som udgangspunkt ligger EnergiMidt rigtig godt til i forhold til Service-Profit Chain modellen, hvorfor 

medarbejdertilfredshed og fastholdelse af dygtige medarbejdere, skulle føre til højere 

medarbejderproduktivitet. 

Som tidligere nævnt, og understreget i diverse interviews51, er et af EnergiMidts overordnede 

problemstillinger indenfor udelys dog p.t., at indtjeningen er faldende til trods for en højere omsætning. 

Dermed kunne noget tyde på, at netop produktiviteten er faldende. Der er desuden ikke vundet nye større 

udbud i 2013, da et højere omkostningsniveau er begyndt at afspejle sig i priserne. Dette burde dog ikke 

være tilfældet jf. modellen, hvorfor det er nødvendigt, at se nærmere på nogle af de tidligere projekter, 

som er skredet på økonomien, ligesom de ting under Intern Service og Kvalitet, hvor EnergiMidt ikke lå helt 

i top, skal have et større fokus. 

Under punktet Medarbejderanerkendelse og belønning anbefales en dybere implementering af KPI’er. Det 

er kun forretningscheferne (øverste lag), der i dag har nogle KPI’er52. Der bør derfor også ses på at få indført 

KPI’er nederst i organisationen, som fastholder fokus på produktiviteten nedefra i værdikæden.  

Under punktet kundeværktøjer konstateres det ligeledes, at projektmodellen endnu ikke er fuldt 

implementeret. Der bør derfor udarbejdes nogle strammere retningslinier eller KPI’er, som sikrer brugen af 

projektmodellen. 

Derudover er det allerede oplyst i interview med driftsleder Thomas Axelsen53, at montører ved EnergiMidt 

har nogle lokale overenskomster, hvor alene transporten til/fra arbejde eller socialt samvær, reducerer 

deres effektive arbejdstid med 10%. Dette går voldsomt ud over produktiviteten, hvor det også kan være 

interessant at se på en mulig outsourcing af montørydelserne i forhold til både igangværende og nye 

projekter. 

Ekstern Kundeværdi og Kundetilfredshed: 

EnergiMidt har generelt en stor knowhow og viden indenfor området omkring udelys. EnergiMidt benyttes 

hyppigt som foredragsholdere indenfor branchen, ligesom der 

lyttes til EnergiMidts holdninger og rådgivning indenfor området. 

Den store viden og knowhow indenfor udelysområdet skyldes både 

den generelt høje anciennitet på medarbejderne samt den styrke, 

at EnergiMidt råder over egen forretnings- og 

produktudviklingsafdeling, hvor der er ressourcer afsat til både 

udvikling indenfor området samt indsamling af ny viden. Dette 

kommer naturligt kunderne til gode i forhold til seriøs og 

professionel rådgivning baseret på den nyeste viden. Kunderne 

vejledes derfor altid efter et holistisk koncept, hvor der ved valg af 

løsninger tages højde for både æstetik, design, levetid og robusthed 

i kombination med anlægsinvesteringer, energibesparelser og 
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 Bilag 6: Interview med Thomas Axelsen 
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 Bilag 1: Interview med Jan Bach 
53

 Bilag 6: Interview med Thomas Axelsen 

Figur 29: Kundeværdi, udsnit af Service-
Profit Chain modellen 
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omkostninger til drift og vedligeholdelse54. Dette kommer kunden til gode, da det giver et indblik i ”TCO”55 

ved valg af de forskellige løsninger. 

Som en del af den nye projektmodel er der krav om tilfredshedsundersøgelse efter alle afsluttede 

projekter. Én af årsagerne til udarbejdelsen af den nye projektmodel var, at EnergiMidt var begyndt at få 

negativ feedback fra kunderne56. Specielt var det manglende opfølgning, afslutning og fakturering af 

projekter, som voldte de største problemer. Derfor er der nu indført krav om kundetilfredshedsmålinger 

efter hvert afsluttet projekt. Da projektmodellen endnu ikke er fuldt implementeret, er der fra sidste 

kvartal 2013 og indtil første kvartal i 2014 indtil videre kun gennemført 4 målinger, fordelt på tre til Århus 

Kommune og én til Holbæk Kommune. Den foreløbige feedback er generel positiv, om end 

tilbagemeldingen på drift og vedligehold i Århus Kommune står svagest57. De øvrige målinger er feedback 

på renoveringsprojekter. 

Gennemgående viser de foreløbige meldinger, at EnergiMidt formår at skabe kundeværdi og tilfredse 

kunder på den eksisterende kundeportefølje.  

Kundeloyalitet: 

Kundeloyalitet på det offentlige marked kan altid diskuteres, da det via lovgivning ofte dikteres, at 

ydelserne skal udbudssættes efter en årrække, ligesom 

lovgivningen også bestemmer, at en ydelse skal udbudssættes, 

såfremt den overstiger en bestemt værdi i kroner. Dog er der 

ingen tvivl om, at et tættere samarbejde med kunden sikrer, at 

flere opgaver falder i leverandørens kurv, ved opgaver af en 

størrelse, som ikke krævet et udbud. 

Kundeloyaliteten sikrer dermed, at EnergiMidt enten får 

muligheden for at byde på alle entrepriser, eller alternativt får 

dem tildelt uden udbud, såfremt det drejer sig om mindre værdier. 

Det er i stor udstrækning lykkedes EnergiMidt at blive tildelt en 

lang række mindre opgaver, alene fordi samarbejdet med kunden 

fungerer rigtigt godt. Eksempelvis har Halsnæs Kommune grundet 

utilfredshed med anden leverandør i deres område, overdraget driften af udvalgte vejstrækninger og 

fodgængerovergange til EnergiMidt.58 Dette gør sig gældende i en lang række andre kommuner, hvor man 

eksempelvis tildeles små opgaver som opsætning af nyt anlæg ved nyudstykninger, opsætning af julelys, 

byfest-arrangementer mv. uden at skulle igennem et udbud. 

Som et led i at kunne sikre kundeloyaliteten, er det vigtigste spørgsmål i tilfredshedsanalysen, om kunderne 

kan anbefale EnergiMidt som leverandør til andre. Det er dog med kun to kunders tilbagemelding for tidligt 

at konkludere noget på baggrund af så få tilbagemeldinger. 
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 Bilag 4; udsnit fra EnergiMidts ”TCO-model” på udelys 
55

 Total Cost of Ownership 
56

 Bilag 2: Interview med Hanne Juhl 
57

 Bilag 10: Tilfredshedsundersøgelse Århus Kommune 
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 Intern viden af Morten Kristensen 

Figur 30: Kundeloyalitet, udsnit af Service-
Profit Chain modellen 
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Omsætningsvækst og indtjening: 

EnergiMidt har en omsætningsvækst på den eksisterende 

kundeportefølje på ca. 20 mio. kr. i forhold til budget59. Dette kan 

forklares via den høje kundeloyalitet, som sikrer, at EnergiMidt får 

fat i mange udenoms sager, som ikke oprindeligt har været med i 

kontrakten med kunderne. Dette skyldes en høj kundetilfredshed og 

kundeloyalitet, således EnergiMidt er blevet tildelt de mange 

forskellige opgaver, uden de først har været i udbud. Dermed er 

grundlaget til stede for at kunne skabe en øget indtjening – i hvert 

fald på den eksisterende kundeportefølje, som ikke udbudssætter de 

mange ekstraopgaver.  

Det vurderes derfor, at EnergiMidts efterlevelse af Service-Profit 

Chain er en medvirkende faktor til, at kunderne generelt oplever en stor værdi af EnergiMidts produkter, 

hvorfor ekstraopgaver og merarbejde falder i EnergiMidts kurv, uden de først har været i udbud eller 

konkurrenceudsat. Dermed er muligheden for ekstra indtjening på produktet bestemt tilstede. 

Som tidligere nævnt er det dog ikke lykkedes at øge indtjeningen på udelys. Tværtimod er indtjeningen 

stærkt faldende – også til trods for, at man er blevet tildelt for næsten 20 mio. kr. ikke konkurrenceudsat 

meromsætning. Som tidligere analyseret kan årsagen til dette muligvis være, at 

medarbejderproduktiviteten ikke er steget, hvorfor de forhøjede indtjeningsmuligheder på omsætningen 

ikke realiseres, såfremt en for lav medarbejderproduktivitet skaber et forhøjet internt omkostningsniveau. 

En indsats for at øge produktiviteten bør derfor prioriteres og implementeres. 

Delkonklusion Service-Profit Chain 

EnergiMidt ligger jf. Service-Profit Chain rigtig godt til på næsten alle punkter. Den Interne Service Kvalitet 

sikrer tilfredse medarbejdere med en høj anciennitet. Dette sikrer kundeværdiskabelse i form af god 

rådgivning og levering af meget værdiskabende kvalitetsprojekter. Den eksisterende kundeportefølje er 

derfor loyal, og har leveret et merkøb på ca. 20 mio. kr. i forhold til de indgåede kontrakter. 

EnergiMidt opnår dog jf. analysen ikke fuldt udbytte af deres medarbejdere. Der mangler nogle 

grundlæggende værktøjer til projektstyring, ligesom kundeværktøjet i form af projektmodellen endnu ikke 

er fuldt implementeret.  

EnergiMidt kan derfor optimere udbyttet af deres medarbejdere ved at indføre målinger/KPI’er, der sikrer, 

at man begynder at bruge den nye kundemodel. Derudover måles der ikke på medarbejdernes indsats, 

hvorfor det også anbefales at indføre nogle KPI’er i nederste lag med fokus på at øge produktiviteten. 

Desuden bør overvejes helt at outsource montørdelen grundet et højt omkostningsniveau på den lokale 

overenskomst. En gennemgang af projekter med overskredet økonomi bør hjælpe til en vægtning og 

prioritering af de forskellige tiltag. 
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 Bilag 3: Realiseret 2013 på udelys vs. budget 

Figur 31: Omsætning og indtjening, udsnit 
af Service-Profit Chain modellen 
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3.2 Økonomisk gennemgang af projekter 

I forbindelse med udarbejdelsen af det nye kundeprojekt, er alle processer lige fra tilbudsprocessen til den 

færdige evaluering mappet (Gout, 2012). Det er derfor muligt at se alle de processer, som påvirker 

projektet økonomisk og dermed finde TCO på projektet. Det er dog ikke muligt at finde en fælles costdriver 

på udelys, da projekternes størrelse, krav til kompleksitet eller dokumentation samt materialevalg gør, at 

alle projekter ender ud med forskellige costdrivere. Det er derfor ikke muligt at beregne overskudskapacitet 

i afdelingerne, da kompleksitet og krav til kommende projekter ikke kan forudsiges på forhånd.  

Til beregning af tilbudspriser benyttes dog læringstal på timeforbruget i forbindelse med tidligere projekter, 

hvorfor budgettet og tilbuddet er baseret på Time Driven Activity Based Costing. (Bruggemann & Putteman, 

2007) 

Det er dermed muligt at estimere det forventede tidsforbrug pr. projekt inden opstart, såfremt projektet 

minder om tilsvarende tidligere projekter. Alle tidsestimater er dermed baseret på tidligere erfaringstal, 

som eksempelvis kan være monteringstid pr. armatur, pr. mast etc. 

Jf. mappingen udløses følgende nedenstående aktiviteter, hver gang et nyt projekt starter op60: 

 

Figur 32: Visuel fremstilling af direkte omkostninger pr. projekt 

Med det nuværende økonomisystem i EnergiMidt, registreres tilbudsomkostningerne pr. projekt. 

Tilbudsomkostningerne indregnes dog ikke i den samlede projektøkonomi, da de i stedet faktureres til 

salgsafdelingen. Alle omkostninger til tilbudsgivningen skal dermed finansieres direkte af dækningsbidraget, 

som samtidig også finansierer salgsafdelingen (markeret med rødt i figuren). De øvrige afdelinger 

finansieres primært ved fakturering på de forskellige projekter (med undtagelse af eksempelvis interne 

møder, som finansieres via afdelingens budget). 
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 Bilag 5: Mapping af processer 
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I de nedenstående udleverede eksempler på projekter, hvor de realiserede omkostninger har vist sig højere 

end de estimerede, indgår derfor ikke omkostninger afholdt i forbindelse med tilbudsfasen, men 

indeholder alene omkostninger i forbindelse med udførelsesfasen. 

Projekt 1: Kabellægning i Holme 

Historik61: 

Kabbellægningen i Holme er en del af en større Entreprise i Århus Kommune. EnergiMidt vandt ultimo 2012 

drift og vedligeholdelsen af alt gadelys i Århus Kommune frem til og med år 2017. Indeholdt i udbuddet var 

desuden kabellægning og demontering af gamle træmaster, som skulle udskiftes til nye jernmaster med 

jordlagt tændkabel i stedet for de mere følsomme luftledninger. Derudover indeholder den samlede 

entreprise også renovering af Århus Kommunes tændskabe.  

Kabellægningen i Holme er dermed et mindre delprojekt, som udgør en lille del af det samlede projekt. 

Projektet i Holme består af kabellægning på udvalgte asfalterede veje i Holme samt udskiftning af de dertil 

hørende 39 lyspunkter. 

For at overskueliggøre de forskellige afdelingers omkostningsbidrag, er tallene samlet i nedenstående 

tabel62: 

 

Tabel 9: Kabellægning Holme 
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 Mundtlig overdragelse fra projektlederen 
62

 Bilag 11: Projektøkonomi Kabellægning Holme 

Projektnr: 4219060032

Projektnavn: Kabellægning Holme

Projektleder: Michael Levin Bittner

Udskrift: 25-02-2014

Status: Igangværende

Sidste postering: 31-01-2014

Postering: Afdeling: Antal OMK. Antal OMK. Afv. i %

Diverste varekøb Logistik 49.782 51.151 2,75

Entreprenørydelser Ekstern 128.625 163.116 26,82

Kurvebil Leverance 19,0 2.128 41,0 4.592 115,79

Materialeforbrug Leverance 105.726 93.491 -11,57

Teknikertimer Leverance 82,0 27.880 180,8 57.874 107,58

Timer dokumentation Dokumentation 10,0 3.470 7,8 2.690 -22,48

Timer Projektledelse Projektcenter 30,0 12.000 44,3 19.116 59,30

Løn i alt: 122 43.350 79.680 83,81

Opmåling Dokumentation 1.400,0 7.350

I alt: 141 336.961 274 471.710 39,99

Aftalt salgspris: 429.217,86 429.217,86

Samlet DB på projekt: 92.257 -42.492 -146

Budget Realiseret
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Som det fremgår af ovenstående tabel, er det samlede projekt gået fra et budgetteret positivt 

dækningsbidrag på kr. 92.257,00 til et negativt dækningsbidrag på kr. 42.292,00. Det er en negativ afvigelse 

på hele 146%. 

De største afvigelser skal findes følgende steder: 

 Entreprenøromkostningerne har kostet næsten 35.000.- mere end budgetteret, hvilket kan skyldes 

fejlestimering i projektcentret i forbindelse med tilbudsgivningen eller en ikke ordentligt fastlagt 

indkøbsaftale indgået af logistikafdelingen. 

 Antallet af interne teknikertimer er mere end dobbelt af det på forhånd estimerede. Dette må siges 

at være særdeles kritisk. 

 Antallet af timer med behov for kurvevogne er mere end dobbelt op. Årsagen kan sandsynligvis 

tilskrives, at behovet for teknikertimer også er det dobbelte af estimeret.  

 Det fremgår ikke, om der er udført opmåling af dokumentationsafdelingen. 

Jf. projektlederen Michael Levin Bittner blev projektet forsinket, idet montørerne ofte stod og manglede 

noget materiale for at kunne færdiggøre opgaverne. Dermed gik der en masse tid med kørsel mellem 

Holme og Silkeborg grundet simple forglemmelser. Én af årsagerne var, at mange af montørerne måske var 

eksperter indenfor fiber, og derfor som udgangspunkt ikke så rutinerede i at arbejde med udelys. Dette 

resulterede også i en del fejlmontager, hvorfor det efterfølgende var nødvendigt at rekvirere 

Leveranceafdelingen igen, så de kunne køre tilbage for at rette fejlene. Derudover var der lavet en 

estimeringsfejl i tilbudsgivningen, hvor man havde regnet med en anden type vejbelægning. Asfalt og 

flisebelægning betød en højere entreprenørregning. Summen af de forskellige ting gjorde, at der dermed 

også gik ekstra tid til projektledelsen. Den store overskridelse i tid blev dog først tydelig, da projektlederen 

modtog den endelige tidsopgørelse fra leveranceafdelingen.  

Observationspunkter projekt 1: 

 Det er problematisk, såfremt de folk Leveranceafdelingen leverer til projektcentret, ikke er 

ordentligt uddannede. 

 Projektlederen har ikke værktøjer til dagligt at følge op på montørernes tidsforbrug. 

 Der er ingen ”garanti” på det udførte arbejde, hvorfor ekstra tidsforbrug ved eksempelvis 

fejlrettelser også viderefaktureres. 

 Ingen incitamenter til at udføre arbejdet til aftalt tid.  

 Manglende kvalitetssikring i tilbudsgivningen medførte en forhøjet entreprenørregning. 

Projekt 2: Etablering af målere i Favrskov 

Historik63 

EnergiMidt varetog drift og vedligeholdelse af Favrskovs Kommunes udelys frem til ultimo 2013, hvor det 

ikke blev genvundet i et nyt 15-årigt ESCO udbud. Inden Favrskov Kommune kunne afholde udbuddet, var 

det dog nødvendigt at installere målere rundt omkring på anlægget, således det præcise energiforbrug 

kunne blive kendt, ligesom det også ville blive muligt at adskille anlægget ud til private fællesveje. 
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EnergiMidt er samtidig forsyningsvirksomhed i området, så opgaven er blevet tildelt EnergiMidt på 

baggrund af et tilbud på en forespørgsel, hvorfor opgaven ikke er vundet i et udbud. Dermed er der 

mulighed for en større avance, da opgaven ikke har været konkurrenceudsat.  

Tallene er samlet i nedenstående tabel64: 

 

Tabel 10: Projektøkonomi Favrskov - Etablering af målere 
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 Bilag 12: Projektøkonomi Favrskov – Etablering af målere 

Projektnr: 4219540544

Projektnavn: Favrskov - Etablering af målere på gadelys

Projektleder: Klaus Hindbo

Udskrift: 26-02-2014

Status: Igangværende

Sidste postering: 07-02-2014

Postering: Afdeling: Antal OMK. Antal OMK. Afv. i %

Diverste varekøb Logistik 29.800 6.549

Entreprenørydelser Ekstern 0 18.867

Kurvebil Leverance 0 2.744

Materialeforbrug Leverance 431.096 466.118 8,12

I alt før interne timer 460.896 494.278 7,24

Overtimer Leverance 0 8,5 4.366

Teknikertimer Leverance 534,0 184.230 825,5 275.947 49,78

Dokumentation Timer Dokumentation 0,0 0 1,8 611

Timer Projektledelse Projektcenter 44,0 21.296 29,0 13.540 -36,42

Løn i alt: 578 205.526 865 294.464 43,27

I alt: 666.422 788.742 18,35

Aftalt salgspris: 805.144 805.144

Samlet DB på projekt: 138.722 16.402 -88,18

Budget Realiseret
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Som det fremgår af ovenstående, er projektøkonomien igen overskredet, hvorfor man ender ud med et 

meget mindre dækningsbidrag end budgetteret. I stedet for et dækningsbidrag på kr. 138.722.- endes med 

kun at tjene kr. 16.402.-.  

De største afvigelser skal findes her: 

 Materialeforbruget er ca. 8% højere end estimeret. 

 Timeforbruget er næsten 50% højere end estimeret. 

Ifølge projektlederen Klaus Hindbo, havde han satset på at kunne benytte to lokale montører til opgaven, 

som boede i nærområdet. Disse var dog i gang med et andet projekt i Horsens, hvorfor 

Leveranceafdelingen stillede to andre montører til rådighed. Disse var dog ikke kendte i området, ligesom 

de boede meget længere væk. Dermed gik der væsentligt mere tid tabt i transport. Derudover arbejdede 

disse montører ikke ligeså hurtigt som de to andre montører, som budgettet var planlagt efter.  

Jf. projektlederen var det endnu mere frustrerende, at EnergiMidt i forvejen havde lokalkendte montører i 

området. Disse var dog ansat i afdelingen Drift & Vedligehold, som er adskilt fra Leveranceafdelingen. 

Dermed lå disse montører og kørte til Århus hver dag, mens montører syd for Århus fra Leverance lå og 

kørte til Hinnerup nord for Århus. 

Projektlederen blev dog først klar over det store tidsforbrug, da han modtog opgørelsen fra Leverance. 

Observationspunkter projekt 2: 

 Der er forskel på tidsforbruget for samme stykke arbejde for de forskellige montører. 

 Manglende holistisk planlægning skaber meget spild i transport. 

 Ingen synergi mellem montører som laver nye anlæg og dem som vedligeholder anlæg. 

 Projektøkonomi afhængig af montørernes private bopæl, men dem der laver budgettet 

(projektcentret), har ikke indflydelse på, hvilke folk de får til opgaven (Leverance). 

Projekt 3: Brande Omfartsvej 

Historik65 

Projektet i Brande startede oprindeligt under en anden projektleder, som inden entreprisestart var sluttet 

ved EnergiMidt, da han havde fået anden stilling. Esper Moesgaard overtog dermed projektet og budgettet 

fra den tidligere projektleder. Projektet bestod i kabellægning samt opstilling af master med armaturer på 

en ny omfartsvej rundt om Brande. Bygherren på entreprisen er i dette tilfælde Vejdirektoratet, som i 

forhold til de fleste kommuner, stiller store krav til både kvalitet og dokumentation. 

  

                                                           
65

 Mundtlig overdragelse fra projektleder 



Michael Hoffmann Mortensen & Morten Gjølstad Kristensen 

Hovedopgave i HD-SCM forår 2014 – Optimering af EnergiMidts supply chain indenfor udelys 

 

Side 65 af 86 
 

Tallene er indsat i nedenstående tabel66: 

 

Tabel 11: Projektøkonomi Brande Omfartsvej 

I forhold til de foregående projekter, er adgangen til data i dette projekt mere begrænset, da posterne til 

entreprenør eller materialer ikke fremgår af budgettet. Tendensen fra de foregående projekteksempler er 

dog igen tydelig. Tidsforbruget på interne teknikertimer er igen meget højere end beregnet. I dette tilfælde 

er der en overskridelse på hele 276 %. 

Ifølge projektleder Esper Moesgaard blev han midt i projektet klar over, at det var ved at skride på 

økonomien. Dette skyldtes, at transporttiden til og fra Brande for montørerne, var længere end først 

estimeret. Derudover var der for entreprenøren en del flere byggemøder efter krav fra Vejdirektoratet. 

Sidst men ikke mindst, var montørerne leveret fra Leverance ikke vant til at lave udelys, hvilket var med til 

at forsinke entreprisen. 

Observationspunkter: 

 Manglende kvalitetssikring i tilbudsfasen gjorde, at man glemte at tage højde for specielle krav fra 

kunden. 

 Montørernes bopæl er igen med til at fordyre projektet. 

 Ingen incitamentsordning til at sikre de mest fordelagtige folk til opgaven67. 
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 Bilag 13: Projektøkonomi Brande Omfartsvej 
67

 Observation udledt i kombination med interview med René  

Projektnr: M 6715.750

Projektnavn: Brande Omfartsvej

Projektleder: Esper Moesgaard

Udskrift: 06-03-2014

Status: Afsluttet

Sidste postering:

Postering: Afdeling: Antal OMK. Antal OMK. Afv. i %

Teknikertimer Leverance 84,0 316,0 276,19 timer

Dokumentation Timer Dokumentation 16,0 6.144 0,0 16.174 163,25 kroner

Timer Projektledelse Projektcenter 24,5 22,0 -10,20 timer

I alt: 679.782 738.075 8,58 kroner

Aftalt salgspris: 759.992 759.992

Samlet DB på projekt: 80.210 21.917 -72,68 kroner

Budget Realiseret
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Opsummering økonomisk gennemgang: 

Følgende vigtigste problemstillinger kan opsummeres efter gennemgangen af de tre projekter: 

 Tidsforbruget for interne montørtimer er højere end estimeret. Dette skyldes både 

effektivitetsforskel på montørerne, men også at arbejdstiden er meget afhængig af deres private 

bopæl. 

 Projektlederen har ikke mulighed for at følge med i timeforbruget på montørerne, ligesom han ikke 

selv vælger de folk, han får tildelt af Leveranceafdelingen. 

 Ingen synergi mellem Leverance og Drift & Vedligehold, hvilket er med til at fordyre 

omkostningerne i begge afdelinger. 

Delkonklusion økonomisk gennemgang - TDABC 

Årsagen til den dårlige økonomi på projekterne, skal primært findes i overskridelser af antallet af timer 

udført af leveranceafdelingen. Det er samtidig denne afdeling, som har størst påvirkning på projekternes 

økonomi. Det er dermed langt vigtigere at prioritere eventuelle optimeringer i leveranceafdelingen frem for 

at finde optimerende processer i f.eks. dokumentations- eller logistikafdelingen.  

Det skinner igennem, at der er markant forskel på de forskellige montørers effektivitet. Dette er kendt 

viden for projektlederen, men de har ikke indflydelse på, hvilke folk de får stillet til rådighed. Samtidig er 

der ingen incitamentsstruktur (KPI’er) i Leveranceafdelingen, som kan bidrage til at ensarte eller optimere 

montørernes performance68. De mener, at det er projektlederen som skal tage højde for dette i 

planlægningen. 

Det er derfor af afgørende betydning, at der vha. af KPI’er placeres fokus på montørernes effektivitet.  

Samtidig viser tilbagemeldingerne, at transporttiden til arbejdspladsen er en væsentlig faktor, da montører 

i EnergiMidt får løn fra de forlader deres privatadresse, til de er hjemme igen. En løsning på dette kan 

derfor være, at man overvejer at outsource entrepriser, som ligger langt væk fra EnergiMidts 

forsyningsområde. Alternativt skal en KPI for driftslederen i Leverance være at reducere transporttiden. 

Dog kan det medføre, at han i stedet stiller montører til rådighed med de forkerte kompetencer. Yderligere 

bør man se ind i eventuelle fordele ved at sammenlægge Driftsafdelingen og Leveranceafdelingen. 

Derudover ser det ud til, at en yderligere årsag til den faldende indtjening skyldes forhøjede omkostninger 

på baggrund af mangelfuld planlægning fra projektlederen. Som udgangspunkt skulle en implementering af 

PAK bidrage til at løse dette, da der kommer mere fokus på planlægning og kvalitetssikring. Der bør derfor 

også udarbejdes KPI’er, der understøtter implementeringen af PAK. 
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 Bilag 14: Interview med René Steen Bak 
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Delkonklusion intern analyse 
Vi er på baggrund af ovenstående analyser kommet frem til, at fokus skal ligge på omkostningsreducering 

og produktivitetseffektviseringer.  

Der er desuden tegn på, at EnergiMidt overperformer på kvalitet og service, hvilket bidrager til et for højt 

omkostningsniveau. 

I de interne analyser har vi ligeledes kunne konkludere, at manglen på KPI’er på operationelt giver sig 

udslag i for lav produktivitet, om end kundeværdiskabelsen på de øvrige parametre er høj.  

De største økonomiske overskridelser på udvalgte projekter, ligger dog i leveranceafdelingen. Det er derfor 

nødvendigt at indføre KPI’er, der kan frembringe fokus på montørernes effektivitet og fremdriften på 

projekterne. Ligeledes skal projektlederne måles på opnåelse af deres projektbudgetter, således de tvinges 

til mere opfølgning. 

Derudover bør implementeringen af PAK understøttes, da denne vil bidrage til øget fokus på 

planlægningsfasen og dermed reducere risikoen for projekter med tab. 

Der bør ligeledes kigges ind i en sammenlægning af Driftsafdelingen og Leveranceafdelingen for at opnå 

holistiske synergier og reducere transportomkostningerne. Alternativt bør man se ind i outsourcing af 

montørerne, specielt for entrepriser der ligger langt fra EnergiMidts forsyningsområde. 
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4. Analyse af kultur i EnergiMidt  
En stor del af kulturen og hvordan den har påvirket medarbejderne, skal naturligvis findes i virksomhedens 

historik. Som tidligere monopolvirksomhed har det historisk ikke været nødvendigt at skulle finde sine egne 

kunder, da dette pr. automatik har været givet alene på baggrund af en geografisk placering69. Man kan 

derfor godt være forudindtaget og forvente, at kulturen ikke nødvendigvis er en ”vi rider samme dag, som 

vi sadler” kultur.  Efterhånden som branchen har påbegyndt en konsolidering, er EnergiMidt dog kommet 

ud blandt toppen og er i dag Danmarks 4. største energiselskab. Der må derfor være mere under 

overfladen. 

For at kunne finde nogle quick-wins, i forhold til optimering af virksomhedens supply chain, er det derfor 

vigtigt at forholde sig til, hvilken virksomhed vi har med at gøre, samt i hvilken kultur eventuelle 

optimeringsforslag vil skulle implementeres. Til analyse 

af dette har vi valgt Hofstedes løgmodel, 1990. 

Analysen skal søge at afdække, hvorledes den synlige 

praktisering af kulturen udmønter sig i medarbejdernes 

aggeren og dermed i praksis i virksomhedens virkelige 

værdier. Analysen er delt i to.  

Først er indhentet information til de ydre lag; symboler, 

helte og ritualer via 7 interviews samt EnergiMidts 

intranet. Derudover er empirien indhentet og fortolket 

information fra EnergiMidts egen kulturprofil fra 

201270, som blev skrevet i forbindelse med deltagelse i 

trivselsanalysen ”Great Place to Work”. EnergiMidt deltager 

i denne trivselsanalyse, da det giver mulighed for benchmark 

af medarbejdernes trivsel mod øvrige virksomheder. Derefter sammenholdes de indførte beskrivelser med 

svar på udvalgte spørgsmål fra spørgeskemaet, besvaret i forbindelse med EnergiMidts trivselsanalyse i 

2013 til underbygning af de fundne punkter. HR afdelingen har delt svarene i tre kategorier; Grøn, gul og 

rød. En klassisk opdeling hvor grøn er godt, gult bliver et observationspunkt, mens rød er kritisk og kræver 

øjeblikkelig handling. 

EnergiMidt ligger blandt de højest placerede store virksomheder i Danmark, når det kommer til 

medarbejdertrivsel. Vi vil derfor gradbøje svarende lidt mere ekstremt for således at kunne af- eller 

bekræfte fokuspunkter i beskrivelsen af EnergiMidts kultur. 

Vi vil til brug for kulturanalysen derfor kun opdele svarene i spørgeskemaet til to kategorier med følgende 

betydning: 

Grøn  =  overvejende positivt 
Gul/Rød = overvejende negativt 
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 Bilag 1: Interview med Jan Bach 
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 Bilag 17: EnergiMidts Kulturprofil, 2012 – hele bilaget 

Figur 33: Manifestation af kultur fra overfladisk til dyb, 
Hofstedes 1990 
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Symboler 

EnergiMidt har naturligvis et logo, som er gennemgående på brevpapir, køretøjer, arbejdstøj osv. Logoet er 

dog ikke noget, man hverken dyrker eller tænker over. Det har ikke en lang eller speciel historie som dyrkes 

i virksomheden. 

I stedet støder man ofte på interne symboler, som er udarbejdet i forhold til intern kommunikation.  

Symbolet for selvledelse er et godt eksempel71:  

 

Symbol 1: Selvledelse 

Billedet illustrerer, hvordan man selv skal kunne bestemme, handle og samarbejde om reglerne indenfor 

nogle rammer uden en ”dommer”, også selvom man ikke kender hele banen på forhånd. Alle medarbejdere 

kommer på flere kurser i selvledelse, som afholdes af HR, hvor gensidige forventninger og krav til 

medarbejdere og ledelse under denne ledelsesfor diskuteres og gennemgås. 

Selvledelse kommer til udtryk og praktiseres i hele organisationen ved, at ledelsen sjældent inddrages i 

konflikter eller samarbejdsproblemer mellem afdelinger, da det forventes og anbefales, at dette selv aftales 

og løses direkte fra medarbejder til medarbejder72. Det forventes at alle omgås hinanden i 

overensstemmelse med virksomhedens værdier, ligesom der løbende tilbydes kurser i positiv 

kommunikation. Selvledelse tager udgangspunkt i respekten for hver enkelt medarbejder og sætter fokus 

på, at ledelsen og medarbejderne tilgår hinanden med et menneskesyn med følgende forudsætninger: 

• Vi er ansvarsfulde 
• Vi gør vores bedste  
• Vi er ikke ude på at snyde 

 
Udgangspunktet er, at virksomheden ønsker at tiltrække, udvikle og fastholde de rigtige 

kompetencer/medarbejdere, der motiveres af dynamik, udvikling og ansvar og dermed skaber resultater 

for EnergiMidt.  

Ovenstående bekræftes meget godt i svar på følgende spørgsmål: 

25 Ledelsen er god til at fordele opgaver og koordinere medarbejderressourcerne. 571 62% 
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 Alle medarbejdere modtager på første kursus symbolet som en Lego-mand, der bliver til en USB nøgle, når hovedet 
tages af. 
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 Fremgår af alle interviewene 
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26 Medarbejderne her får tildelt meget ansvar. 609 94% 

Ledelsen får overvejene negative besvarelser på spørgsmål, der drejer sig om ledelse i dagligdagen, mens 

det bekræftes meget tydeligt, at medarbejderne selv får tildelt ansvaret. 

Dette betyder, at ansatte i EnergiMidt selv er vant til at bestemme og prioritere deres arbejdsopgaver, men 

at manglen på overordnet ledelse skaber udfordringer i det daglige samarbejde.  

Et andet symbol bliver også brugt i den interne kommunikation og benyttes til udbredelsen af 

virksomhedens tre overordnede værdier tilføjet de vigtigste elementer for virksomhedens strategi frem til 

201573. 

 

Symbol 2: Værdier 

Symbolet viser de tre ord Respekt, Engagement og Åbenhed, som allerede er fuldt implementeret i 

virksomheden, om end ordet ”Fleksibilitet” blev taget ud ved en revision i 2012, da det implicit indgår 

sammen med ”Engagement”.  Værdipositionerne nederst viser virksomhedens fokusområder i strategien 

frem til 2015.  

Historisk blev værdierne indført i forbindelse med en fusion i 2002, hvor tre lokale energiselskaber 

fusionerede til EnergiMidt. Dermed blev værdierne brugt til at samle tre forskellige kulturer til én og for at 

skabe en fællesskabsfølelse, da det vigtigste fokus på det tidspunkt netop var at samle de tre virksomheder 

til én. Værdierne er i dag videreført og benyttes nu til at forme EnergiMidt til en vindervirksomhed. 

Værdierne praktiseres meget tydeligt via den daglige værdibaserede ledelse. I kombinationen af 

værdibaseret ledelse og selvledelse betyder bl.a., at der fokuseres på rammer og holdninger frem for regler 

og procedurer. Herefter er det op til medarbejderne selv at løse de daglig opgaver inden for de givne 

rammer. Det bevirker, at medarbejderne har en høj grad af involvering og indflydelse på deres daglige 

arbejde. Et eksempel på høj grad af medarbejderinvolvering er virksomhedens projektorienterede tilgang til 

løsning af udviklings- og forandringsopgaver. Der er bl.a. etableret en projektorganisation, som har udviklet 
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 Bilag 17: EnergiMidts Kulturprofil, 2012 – side 185 
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en model for gennemførelse af udviklings- og forandringsprojekter i EnergiMidt. Udviklings– og 

forandringsprojekter kategoriseres efter de strategiske udfordringer, og der nedsættes en intern 

projektgruppe, projektleder og styregruppe på hvert projekt. Dette betyder samtidig, at forandringer i 

virksomheden måske iværksættes på baggrund af initiativ fra ledelsen, som samtidig er til stede i projektets 

styregruppe, men selve forandringerne og implementering af disse skal drives af medarbejderne selv. 

Dermed følges forandringsprojekter altid op med interne kurser og informationsmøder, således de berørte 

medarbejdere løbende tages med på råd og informeres om processen. 

52 Jeg bliver behandlet som ligeværdig uanset min stilling på arbejdspladsen. 606 87% 

 

49 Ledelsen er ærlig og etisk korrekt i sin forretningsmåde. 585 88% 

 

59 Der er overensstemmelse mellem mine og virksomhedens værdier. 606 89% 

 

Ovenstående svar bekræfter, at den værdibaserede ledelse har slået igennem. Dette gør det meget 

vanskelligt at implementere ændringer, da det typisk skal køre som et længere varigt projekt med stor grad 

af medarbejderinvolvering.  

Helte 

EnergiMidt har ikke en stifter eller et familieoverhoved der ”dyrkes”, som det på samme måde kan være 

tilfældet i typisk familiedrevne virksomheder eller store danske klenodievirksomheder. Dog er der en 

hyggelig respekt for ledelsen, som på behørig vis har deres kontor på hovedkontorets øverste etage. 

Omgangstonen er ganske uformel, ligesom etagens mødelokaler er frit tilgængelige at booke for alle. Om 

end ledelsen også spiser i kantinen sammen med de øvrige medarbejdere, har virksomheden dog nået en 

såpas størrelse, at medarbejderne ikke føler, at der er en tæt kontakt mellem dem og direktionen74. 

50 Ledelsen viser en oprigtig interesse for mig som person og ikke bare som ansat. 577 71% 

 

EnergiMidt har som forsyningsvirksomhed en lang række ansatte med høj anciennitet, som alle fejres på 

behørig vis med flotte receptioner75.  Det publiceres over intranettet og alle medarbejdere kan frit deltage i 

receptionerne, som typisk starter først på eftermiddagen. 

51 Jeg vil gerne arbejde her i lang tid. 617 89% 

 

Derudover er der på virksomhedens intranet stor fokus på EnergiMidts beredskab, da dette typisk forhøjes i 

forbindelse med stormvarsler og lignende. Derfor gøres opmærksom på, hvornår der er behov for ekstra 

mandskab, som yder en ekstra indsats, således andre kan holde fri. Det samme gør sig gældende i 

forbindelse med firmaarrangementer, hvor virksomheden husker at tilgodese de medarbejdere, som ikke 

kan deltage grundet behovet for at indgå i beredskabet. 
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 Bilag 6: Interview med Thomas Axelsen 
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 Bilag 1: Interview med Jan Bach 
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Ritualer 

På samme måde som jubilæer naturligt fejres for ansatte med høj anciennitet, er der også begyndt at 

komme fokus på andre belønningsritualer. 

Der er som tidligere nævnt stor fokus på virksomhedens tre værdier: Åbenhed, Engagement og Åbenhed, 

med henblik og fokus på at skabe en vindervirksomhed. Dette kommer til udtryk ved, at vundne ordrer ofte 

annonceres på intranettet, ligesom nedenstående ordrer blev fejret med et traktement i kantinen for den 

involverede afdeling. 

 

Billede 3: Nyhed fra EnergiMidts intranet 

Tilsvarende da EnergiMidt vandt sin første ESCO kontrakt76 med Middelfart Kommune, blev der budt på 

ESCO-lade (Chokolade) til hele koncernen til et fællesarrangement i kantinen. Da FiberBredbånd rundede 

30.000 kunder, modtog samtlige medarbejdere en vingave. 

18 Når det går godt for arbejdspladsen, smitter det af på mig som medarbejder. 627 86% 

 

De forskellige fejringer behøves dog ikke udelukkende at være på baggrund af salg. I 2011 modtog 

medarbejderne f.eks. ekstraordinært et engangsbeløb på 4.000 kroner som tak for en stor indsats i 

forbindelse med opfyldelsen af nogle effektiviseringstiltag, som var pålagt EnergiMidt af de offentlige 

myndigheder. Da EnergiMidt blev kåret som nummer 4 blandt Danmarks Bedste Store arbejdspladser 2011, 

modtog alle medarbejdere en flaske champagne for at fejre det, ligesom alle medarbejdere modtog vin og 

chokolade for at fejre, at fusionen med ELRO var afsluttet medio 2013. 

40 Vi fejrer særlige begivenheder. 622 92% 

 

Derudover er der faste arrangementer i forbindelse med en årlig sommerfest, julefrokost og Nytårskur, 
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ligesom der hvert andet år arrangeres en stor EnergiMidt dag, hvor hele virksomheden samles til et 

heldagsarrangement (i år 2013 var det i Legoland) og dagen afsluttes med en stor festmiddag efterfulgt af 

en fest. 

EnergiMidt markerer sig som en virksomhed med fokus på trivsel, hvorfor det er vigtigt at profilere de 

medarbejdergoder, som tilbydes til medarbejderne. Disse er listet nedenfor – og ikke i et bilag, da 

omfanget netop er med til at præge kulturen mere end noget andet. 

 

Billede 4: EnergiMidts personalegoder 

47 Vores medarbejdergoder er attraktive. 616 85% 

 

Der er dermed fokus på både belønning til fællesskabet samt fokus på pleje af fællesskabet. 

10 Ledelsen påskønner et godt stykke arbejde og en ekstra indsats. 606 74% 

 

Dette bekræftes i ovenstående svar, hvor der er en overvejende negativ besvarelse på om et godt stykke 

arbejde belønnes. Dette tolkes som svar på individuelle præstationer, som dermed ikke belønnes. 

Værdier 

På baggrund af ovenstående de mere overfladiske symboler, er det værd at bemærke, at de mest 

profilerede symboler i virksomheden er henvendt internt mod virksomhedens ansatte – og ikke mod 

virksomhedens kunder.  

Ritualerne har fokus på at fremme og motivere de positive historier. Medarbejdere med høj anciennitet 

fejres på behørig vis og takkes for deres mangeårige indsats for virksomheden. Nye medarbejdere 

modtages og behandles meget positivt. Det er dog vigtigere at tilpasse sig fællesskabet og bidrage til en 

fælles succes, mens der ikke er belønningsstruktur for individuelle soloture og succeser.  
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55 Som ny på arbejdspladsen føler man sig velkommen. 539 94% 

 

29 Forfremmelser går til dem, der fortjener det mest. 476 67% 

 

Topledelsen blander sig ikke i den daglige ledelse, idet det tilskyndes, at afdelinger skal samarbejde på 

tværs fra medarbejder til medarbejder, endda helst så vidt muligt uden at involvere ledelsen. 

Strategiimplementering og forandringsledelse udføres via projekter frem for via ledelse, hvorfor projektet 

og implementering selv skal drives og planlægges af projektmedarbejderne.  Dette skaber i det daglige en 

decentral ledelse, hvor beslutninger træffes i de selvstændige afdelinger. Dette skaber rum for masser af 

muligheder for personlige udfordringer og udvikling – for dem der vil - men skaber samtidig også en vis 

form for protektionisme for sin stilling og sine arbejdsopgaver, som man i stor udstrækning selv har været 

med til at forme. Dette skaber i det daglige en del gnidninger i en ikke aligned organisation, hvorfor der 

tilbydes kurser i positiv kommunikation for at minimere mistrivsel og konflikter. 

6 Man kan regne med, at folk gerne vil samarbejde. 654 79% 

 

Til trods for samarbejdsproblemer og mis-alignment, er der et fælles menneskesyn baseret på de bløde 

værdier, hvor det er helt acceptabelt at gå tidligere hjem end at risikere at gå ned med stress eller 

mistrivsel. Dog er der en generel stor ansvarsfølelse overfor sit arbejde, som man i stor grad selv har 

formet, at virksomheden i benchmark mod øvrige andre energivirksomheder ligger helt i top. Dette har 

skabt en stolthed – næsten ”selvfedhed”77, som engang i mellem gør, at man mister fokus på kunden. 

34 Medarbejderne udviser omsorg for hinanden. 604 91% 

15 Ledelsen anerkender hændelige fejltagelser som en del af arbejdet. 593 90% 

 

Det overordnede mål for værdierne er at skabe en vindervirksomhed, men kulturen bærer fortsat en 

historik med sig af at være en fællesskabsorienteret kultur frem for en forretningsorienteret kultur. Derfor 

vil interne projekter og forhindringer typisk modtage mere bevågenhed end kundeorienterede projekter. 

Delkonklusion kulturanalyse 
På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at selvom EnergiMidt er en moderne virksomhed med en 

moderne ledelsesform, bærer kulturen stadig præg af, at det er vigtigere at løse interne opgaver end at 

løse eventuelle problemer for kunden. Kulturen er derfor fortsat præget af et ”indefra og ud syn”, selvom 

organisationen er opbygget som en matrix-organisation med henblik på at få et ”udefra- og ind syn”. Dette 

kan være en medvirkende årsag til, at PAK projektet endnu ikke er fuldt implementeret. 

Store strategiske forandringer skal gennemføres som et projekt, hvor forandringerne både skal findes, 

implementeres og drives af medarbejderne selv. Det er på den baggrund derfor ikke realistisk muligt at 

finde og implementere store optimeringer i supply chainen på strategisk niveau, hvis man har en 

forholdsvis kort tidshorisont.  
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Skal der derfor implementeres nogle hurtige ”quick-win” optimeringer, som hjælper her og nu, bliver det 

nødvendigt at implementere dem som en del af PAK-projektet på operationelt niveau. 

Indføres KPI’er, må de ikke indeholde et belønningssystem på individuelt niveau. Der kan dog godt indføres 

personlige KPI’er, om end KPI’er på team niveau vil have en større mulighed for succesfuld implementering. 

Outsourcing eller sammenlægning af afdelinger vil grundet kulturen i virksomheden ikke kunne 

implementeres her og nu, da dette ville skulle implementeres som projekter over en lang periode.  Dette vil 

dermed ikke bidrage til quick-wins, og vurderes derfor at falde uden for denne opgave. Vi anbefaler dog, at 

man ser ind i disse muligheder, som optimeringsmuligheder på den lange bane. 
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5. Konklusion 
På baggrund af ovenstående analyser, såvel interne som eksterne, kan det konkluderes, at EnergiMidt har 

mulighed for at optimere deres supply chain. 

Indledningsvis konkluderes det i Melnyks model, at EnergiMidts supply chain ikke er dygtig på parameteret 

”omkostningsfokus”. Dette er ellers ét af de vigtigste parametre i forhold til markedet. Det er samtidig også 

det væsentligste parameter for kunderne. EnergiMidt overperformer en smule på innovation i forhold til 

markedets efterspørgsel, mens man ligger fornuftigt på de øvrige parametre. Dette bakkes også op af 

Fisher, som konkluderer, at der ikke er match mellem produktet udelys og EnergiMidts supply chain. Udelys 

kræver en ”omkostningseffektiv” supply chain, hvor EnergiMidts supply chain mere hælder over mod at 

være med ”høj service og kvalitet”. 

Det anbefales derfor, at supply chain optimeringer skal have en omkostningsbesparende effekt frem for 

eksempelvis at fokusere på innovation, hurtig reagerende, robust osv.  

Det konkluderes endvidere i den interne analyse, at EnergiMidt ikke får det optimale ud af deres 

medarbejderressourcer. Der er ikke fokus på medarbejdernes produktivitet, hvorfor der bør indføres KPI’er, 

som måler performance på individuelt niveau. Derudover måles der ikke på, om organisationen bruger den 

nye projektmodel, hvilket kan være årsag til den endnu manglende implementering. 

Derudover bør overvejes at outsource montørerne i Leveranceafdelingen eller en sammenlægning med 

Driftsafdelingen, da den lokale overenskomst både er omkostningstung, samtidig med at den reducerer 

produktiviteten.  

På baggrund af den økonomiske gennemgang konkluderes det yderligere, at en KPI implementering vil have 

størst effekt i Leveranceafdelingen. KPI’er bør have fokus på produktivitet og fremdrift på hvert enkelt 

projekt, ligesom projektlederne skal have KPI’er, der sikrer bedre planlægning ved brugen af PAK. 

Efter kulturanalysen konkluderes det dog, at en outsourcing af montørerne eller sammenlægning af 

afdelinger ikke vil kunne realiseres indenfor opgavens tidshorisont. 

Det kan derfor endeligt konkluderes, at de anbefalede optimeringsforslag ender ud med implementering af 

KPI’er i nederste lag, samt KPI’er der understøtter en implementering af PAK. 

Derfor anbefales en række ”horisontale” KPI’er i matrix organisationen, som skal drive produktet på tværs 

igennem organisationen.  

Derudover bør der øjeblikkeligt indføres KPI’er i Leveranceafdelingen med fokus på at øge produktiviteten. 

Alle montører bør derfor måles individuelt eller på team-niveau, således der dagligt måles på, om man har 

nået den planlagte målsætning for dagen. For at optimere hele organisationen, bør disse naturligvis 

implementeres i alle afdelinger. Effekten vil dog indledningsvis have størst impact i Leveranceafdelingen. 

Det vurderes, at ovenstående tiltag vil bidrage til en øget indtjening her og nu, da en øget fokus og 

synliggørelse af montørernes fremdrift pr. projekt, vil bidrage til en øget produktivitet. Dette vil dernæst 

også bidrage til en forbedring af konkurrenceevnen, efterhånden som det nye omkostningsniveau begynder 

at afspejle sig i prissætningen i fremtidige udbud. 



Michael Hoffmann Mortensen & Morten Gjølstad Kristensen 

Hovedopgave i HD-SCM forår 2014 – Optimering af EnergiMidts supply chain indenfor udelys 

 

Side 77 af 86 
 

6. KPI Implementeringsoplæg 
Vi har på baggrund af ovenstående analyser primært analyseret os frem til, at den største årsag til både den 

faldende indtjening samt konkurrenceevne skyldes en udbredt mangel på anvendelse af KPI’er.  

Vi har samtidig afdækket, at der bør indføres KPI’er, der både understøtter brugen af PAK, samt øger 

produktiviteten i de forskellige afdelinger. Den vigtigste afdeling er dog Leveranceafdelingen, da en 

produktivitetsøgning vil have størst effekt her.  

Derudover bør KPI’erne implementeres på det operationelle niveau, da de både kan implementeres 

sammen med PAK, ligesom det ikke vil kræve store strategiske overvejelser, som kan blive bremset af den 

eksisterende virksomhedskultur. 

Udvælgelsen og implementeringen af KPI’er kan derfor opsummeres til at skulle overholde følgende 

kriterier: 

- Skal foregå på operationelt niveau, da de i så fald kan implementeres med PAK 

- De må ikke være belønningsorienterede 

- De skal synliggøres i virksomheden for at få fokus 

- Skal understøtte implementering af PAK  

- Skal have fokus på produktivitetsforøgelse 

- Skal have fokus på omkostningsbesparelse 

- Skal være SMART78 

KPI’er bør implementeres jf. nedenstående model:  

 

 

Figur 34: KPI implementering i EnergiMidt (Mortensen & Kristensen, 2014) 
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 Specifikt, Målbart, Attraktivt/Accepteret, Realistisk, Tidsbestemt 
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Modellen viser, hvorledes de horisontale KPI’er skal understøtte PAK, mens de vertikale KPI’er i hver 

afdelingen skal have fokus på enten omkostningsbesparelse (Omk) eller øget produktivitet (Prod). Vi 

behandler kun implementering KPI’er i de primære funktioner, da de dermed kan implementeres som en 

integreret del af PAK. På den lange bane bør naturligvis også indføres KPI’er i støttefunktionerne, således 

hele organisationen kan arbejde mod at blive omkostningseffektiv. Dette skal dog gøres af ledelsen eller 

internt i de respektive afdelinger, hvorfor dette ikke indgår som en del af opgaven. 

Horisontale KPI’er 

Disse KPI’er skal medvirke til, at alle afdelinger overholder de nye processer beskrevet i PAK. Som 

udgangspunkt vil de fleste kundeprojekter starte i salgsafdelingen (i forbindelse med udbud) eller i 

forbindelse med forespørgsler i projektafdelingen (eksisterende kunder), som derefter overdrages til 

salgsafdelingen. 

Ved at følge processerne79 skal udarbejdes en række dokumenter som bl.a. kompleksitetsanalyser og 

bid/nobid skemaer. Dermed kan følges op på, om disse dokumenter forefindes på alle oprettede projekter. 

De horisontale KPI’er kan også være tidsbestemte, således de f.eks. måler på, hvor lang tid der går, fra 

forespørgsel til tilbuddet er afsendt. Tilsvarende KPI’er kan laves for alle afdelinger, ligesom der kan 

kontrolleres op imod antallet af referater fra overdragelsesmøder/Reviewmøder. 

Opfølgning og kontrol af horisontale KPI’er bør foretages af VP-teamet, da de er ansvarlige for 

implementeringen og brugen af PAK, ligesom de skal løse flaskehalse på tværs i organisationen. KPI’er bør 

udarbejdes i et samarbejde mellem VP Manager og forretningslederen for hver afdeling. 

 

Figur 35: Ansvar for implementering og opfølgning af horisontale KPI'er 

 

Vertikale KPI’er 

Disse KPI’er skal øjeblikkeligt implementeres i Leveranceafdelingen, men bør også implementeres i de 

øvrige afdelinger. Fælles for disse KPI’er er, at de har fokus på omkostningsbesparelse eller øget 

produktivitet i den enkelte afdeling. I salgsafdeling kan det f.eks. være størrelsen på Pipeline80, 
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 Bilag 5: Processer 
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 Pipeline – De forventede/budgetterede indkomne projekter 
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tilbudssummen man har ude eller lign. for at fremme salget. I Projektcentret kan det være evnen til at 

gennemføre projekter til tiden, afslutte fakturering eller finde besparelser i forhold til budget for at spare 

på omkostningerne. I Leveranceafdelingen bør det være den opnåede fremdrift i forhold til dagens 

målsætning. 

Ansvaret for udvælgelse, implementering og opfølgning på de vertikale KPI’er skal ligge i 

produktstyregruppen i tæt samarbejde med hver enkelt forretningsleder. Forretningslederne bør udarbejde 

KPI’erne i tæt samarbejde med hver enkelt medarbejder for at opnå konsensus. Det er i særdeleshed 

afgørende at alle KPI’erne overholder SMART konceptet, ligesom der bør laves daglig eller minimum 

ugentlig opfølgning pr. medarbejder. 

 

Figur 36: Ansvar for implementering og opfølgning af vertikale KPI'er 

For at nå i mål med øjeblikkelige optimeringer, bør udarbejdelse af KPI’er blive højeste prioritet i både VP-

teamet samt Produktstyregrupperne, således en implementering kan påbegynde umiddelbart herefter. 

7. Perspektivering 
Da vi påbegyndte opgaven om EnergiMidt, var det oprindelige formål at afdække de nuværende KPI’er i 

afdelingerne, for derefter at analysere dem op imod virksomhedens overordnede strategi. Ideen var 

dermed at afdække, hvorvidt der var sammenhæng mellem strategien og KPI’er, samt om der var taget 

højde for alignment af de enkelte afdelinger. 

I forbindelse med indsamlingen af empiri blev det dog tydeligt, at der i virksomheden var en udpræget 

mangel på KPI’er samt manglende forståelse for, hvad det var samt betydningen af disse. Bortset fra en 

månedlig opfølgning på budgettet på forretningschefniveau, var der ikke KPI’er forplantet vertikalt ned 

igennem organisationen. Dermed valgte vi at gå væk fra analysen af KPI’er i forhold til strategien, da det 

ikke gav mening at analysere på noget, som ikke var der. 

Virksomheden blev dog af alle beskrevet som en ”supertanker”, som var både vanskellig at styre og 

langsom til at reagere. Dette aspekt ønskede vi at inddrage i opgaven, hvorfor vi tilføjede en analyse af 

virksomhedskulturen. 

Som udgangspunkt har vi valgt en tilgang, hvor vores implementeringsforslag er blevet begrænset af 

virksomhedens kultur. Dette er for at sikre, at vores ambition om en hurtig implementering kan lykkes. En 

anden tilgang kunne have været, at vi havde brugt kulturanalysen fra en anden vinkel. Hermed kunne en 

tilgang have været, at vi afdækkede, hvordan større forandringer kunne have været implementeret til trods 
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for kulturen. En tredje tilgang kunne have været, at vi havde arbejdet på en ændring af kulturen. Som 

udgangspunkt ligger dette aspekt måske mere i et andet fag end SCM, hvorfor denne er fravalgt, ligesom 

det ville have krævet en større involvering fra øverste ledelse. 

Vi har dog fundet det særdeles interessant og lærerigt at skulle tage hensyn til virksomhedskulturen i 

forbindelse med afdækning af optimeringsmuligheder inden for supply chain management, ligesom vi 

mener, at det øger succesraten for implementeringen. 

Det har dog generelt været en meget bundet opgave, da den er udarbejdet sideløbende med 

implementeringen af PAK, ligesom den samtidig i en vis udstrækning skulle understøtte projektet. Dermed 

har det ikke været muligt at se på optimeringsmuligheder i de enkelte processer, da de lige er blevet 

veldefineret i PAK.  

Vi ville meget gerne have haft dybere gennemgang af de økonomiske projekter, samt hvordan allokering af 

omkostninger påvirker afdelingernes dækningsbidrag. Dermed kunne vi have udviklet eller beregnet nogle 

costdrivere, som kunne afdække ressourcebehovet i forhold til budgettet. Det har dog ikke været muligt at 

skaffe tilfredsstillende data, da virksomhedens ERP-system generelt ikke muliggør disse udtræk pga. af 

manglende registrering. Dette umuliggør også estimeringen af, hvad en introduktion af KPI’er kan 

afstedkomme i forhold til øget indtjening. 

Vi har valgt i opgaven kun at fokusere på kortsigtede optimeringspotentialer. Virksomheden er fortsat i 

gang med sin transformation fra monopol til kommerciel spiller på et konkurrencepræget marked. Som 

udgangspunkt er det derfor vor opfattelse, at der er optimeringsmuligheder på en lang række andre 

områder, hvor introduktionen af KPI’er kun er en lille ting. De kan dog blive startskuddet generelt at få 

fokus på øget performance, som kan bidrage til at øge konkurrenceevnen på alle øvrige produkter. 
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