
Figur 1.1. Hyppige strategiske fejl

Strategiske fejl Status og konsekvens

Kun få ledelser bruger mere end en time om 
måneden på strategi.

Sparring om strategiske udfordringer er 
undervurderet og for svag.

Kun få medarbejdere forstår virksomhedens 
vision.

Ledelsen evner ikke at kommunikere vision på 
en forståelig måde, og medarbejderne handler 
ikke efter den.

Strategisk arbejde holdes tilbage under et 
alibi om, at forandringerne sker så hurtigt, at 
strategi ikke nytter.

Ledelsen er ikke forberedt på globalisering, 
skred i sociale værdier og teknologisk 
udvikling.

SWOT-analyser er ukritiske og overfladiske. Arbejdet bruges ikke i det videre strategiske 
arbejde.

Strategier udvikles, men de implementeres 
ikke.

Strategier forbliver i ringbindene, og handling 
udebliver.

Strategier bliver ikke nytænkende. Strategi bliver et ritual efter velkendte 
planlægningssystemer.

Under halvdelen af alle strategier bliver 
sammenkædet med virksomhedens budgetter.

Strategi passer ikke til struktur og processer.

En god strategi – men hvad er det, vi gør 
anderledes på mandag?

Stor forskel på kommunikation og handlinger. 
Strategien følges ikke op.
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Figur 1.2. Fem metoder i Built to Last (Skabt til succes)

Metode Beskrivelse

Store, skræmmende, 
dristige mål

Et engagement i at stræbe efter udfordrende, dristige og ofte 
risikable mål, som en visionær virksomhed fokuserer sin indsats i 
retning af. Hævdes at stimulere fremgang.

Kultlignende kulturer Fantastiske arbejdspladser, men kun for dem, som bekender sig til 
kerneideologien. De, som ikke passer ind i ideologien, afstødes som 
en virus. Hævdes at bevare kernen.

Prøv en masse ting, og 
behold det, der virker

Udbredte aktiviteter og eksperimenter, der ofte er ikke-planlagte 
og ikke-styrede, og som baner nye og uventede veje for fremgang 
og sætter visionære virksomheder i stand til at efterligne arternes 
biologiske udvikling. Hævdes at stimulere fremskridt.

Hjemmeavlet ledelse Interne forfremmelser, som kun giver de personer adgang til 
overordnede stillinger, som i længere tid har været indhyllet i 
virksomhedens kerneideologi. Hævdes at bevare kernen.

Der er aldrig noget, der 
er godt nok

En vedvarende proces med stædige selvforbedringer i den hensigt 
at gøre tingene bedre og bedre i al fremtid. 
Hævdes at stimulere fremskridt.



Figur 1.3. Virksomhedskarakteristika fra Good to Great

Karakteristika Beskrivelse

Niveau 
5-lederskab

Det femte og ultimative niveau i lederskab karakteriseres ved en leders 
ønske om at generere bæredygtige og bemærkelsesværdige resultater via 
en kombination af intens professionel beslutsomhed og en dybtliggende 
personlig ydmyghed.

Først hvem ... 
så hvad

Få de rigtige mennesker ansat, før du beslutter dig for, hvad der skal 
gøres.

Se de brutale 
kendsgerninger i 
øjnene

Se kendsgerningerne forbundet med virksomhedens nuværende situation 
i øjnene, uanset hvor brutale de måtte være, så du kan afgøre, hvad der 
egentlig foregår.

Pindsvine-
konceptet

Fokuser på det, du kan blive den bedste til i verden, hvad der driver din 
økonomiske motor, og hvad du nærer en intens passion for.

En kultur med 
disciplin

Udvikl en kultur med disciplin via disciplinerede medarbejdere, som 
anlægger en disciplineret tankegang og udfører disciplinerede handlinger.

Teknologiske 
acceleratorer

Udvikl og implementer teknologier, som er grundlæggende kompatible 
med stærke sider og målsætninger.



Figur 1.4. Kendetegn ved en vindervirksomhed®

Kendetegn Anbefaling

1. Kompetencer til strategi Tilfør ledelsen de nødvendige kompetencer til at udvikle strategier 
til at imødegå de strategiske udfordringer fra den stigende 
konkurrence.

2. Shareholder value Skab langsigtet værdi for virksomheden i ejernes interesse.

3. Opbyg relationer til
interessenter

Byg virksomheden op som et åbent system med innovative 
relationer til interessenter: kunder, medarbejdere, leverandører og 
samfund.

4. Kend virksomhedens
omverden

Analysér virksomhedens udfordringer med globalisering, hastig 
teknologisk udvikling og skred i sociale værdier og opbyg de 
nødvendige relationer.

5. Kend interne ressourcer
og kernekompetencer

Analysér virksomhedens interne ressourcer og kompetencer og 
find dens kernekompetencer.

6. Brug lederskab med
processer, og skab
resultater

Anvend lederskab sammen med og gennem medarbejdere ved 
processer, der skaber resultater for interessenter og ejere.

7. Forstå kritiske
succesfaktorer

Identificer virksomhedens kritiske succesfaktorer og opnå 
forstå lse for nødvendige forandringer til at indfri de strategiske 
udfordringer.

8. Ultimativ og unik vision Skab innovation gennem en ultimativ og unik vision.

9. Gå i spidsen og
kommuniker vision
forståeligt

Ledelsen går i spidsen for forandringer og kommunikerer visionen.

10. Værdier støtter
visionen

Visionen støttes af værdier, som medarbejderne er enige om, 
udtrykker, hvad organisationen står for, og hvad der er styrende 
for alle aktiviteter.

11. Styr virksomhedens
risici

Ledelsen opbygger effektive systemer til afdækning og løbende 
eliminering af risici.

12. Kommuniker
muligheder og risici

Ledelsen kommunikerer muligheder og risici, herunder viden, 
miljøpåvirkning, arbejdsmiljø og den tilknyttede etik og sociale 
ansvar.

13. Handlekraft Strategi er ikke noget, vi har – det er noget, vi gør.



Figur 1.5. Excellence-modellen

Indsatser

Lederskab Medarbejdere

Strategi

Partnerskab 
og ressourcer

Processer,
produkter og 
serviceydelser

Medarbejder-
resultater

Kunde-
resultater

Samfunds-
resultater

Nøgle-
resultater

Resultater

Læring, kreativitet og innovation

Kilde: www.cfl.dk/raadgivning/excellence-modellen

Figur 2.1. Den røde tråd i strategien
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Figur 2.2. Virksomhedens forretningsområde (Business Domain) 
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Figur 2.3. Boston-modellen
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Figur 2.4. Ønskværdigt forløb gennem Boston-modellen
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Figur 2.5. Faser i forretningsområdets livscyklus
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Figur 2.6. Boston-modellen anvendt til likviditetsbudgettering
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Figur 2.7. Forretningsområder og produktgrupper 
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Figur 2.8. Nielsen & Nielsens selvstændige forretningsområder

Forretnings-
område 

Hvilke behov dækkes? Hvilke kundeseg-
menter henvender 
virksomheden sig til?

Hvilken teknologi 
og/eller ressourcer 
anvendes?

Micro Matic 
A/S

Anstikkere, fadkoblinger, 
renseudstyr samt POS  
(point of sales)-produkter 
såsom fonte og distribution 
af servicekomponenter til 
bryggerierne

Bryggerier, Procenter af 
læskedrikke samt i visse 
regioner udskænk-
ningsstederne direkte

Rustfrit stål, Maskin-
bearbejdning, 
sourcing-logistik

Triax A/S Udstyr for modtagelse og 
distribution af tv-signaler 
samt skabe for distribution af 
el og fiberoptik

Radioforhandlere 
(detail) og tv-stationer

Elektronik og 
knowhow inden for 
presning og bukning

Nassau Door  
A/S

Hejseporte, sluser og 
ramper samt hurtigporte og 
støjpaneler

Entreprenører, arkitekter 
og ingeniører

Montage udgør 2/3 
af produktionen ”Buk 
og bøj”

Nassau Door  
A/S

Hejseporte, sluser og 
ramper samt hurtigporte og 
støjpaneler

Entreprenører,  
arkitekter og ingeniører

Montage udgør 2/3 
af produktionen ”Buk 
og bøj”

Senmatic A/S Sensorer til temperatur, 
fugt og luftarter samt 
automatiseringsudstyr til 
gartnerier

Producenter af køle-
containere, maritime 
anvendelser, gartnerier

Elektronik, metaller

Figur 2.9. Forretningsområdernes branchevækst og position

Forretningsområde Branche-
vækst

Markedsandel Største konkurrents 
markedsandel

Micro Matic A/S 0-3 % 50-80 %  20 %

Triax A/S 20 % 25 % 5 %

Nassau Door A/S 3 % 14 %  40 %

Senmatic A/S 10-15 % 1 % 1 %



Figur 2.10. Nielsen & Nielsen Holdings forretningsområder i Boston-modellen
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Figur 2.11. General Electric-modellen
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Figur 2.12. Strategisk praksis, processer og værktøjer og aktører
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Inspireret af og videreudviklet fra Richard Whittington: Completing the Practice Turn in Strategy Research, 2006.

Figur 2.13. Den grundige strategiproces
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Figur 2.14. Den handlekraftige strategiproces

Ekstern
analyse

Ressource-
analyse

Identifikation
af vision, mission

og mål

Strategiudvikling
Implementering

Konstant overvågning

Konstant overvågning

Strategisk analyse Strategiudvikling og implementering

Figur 2.15. Situationsbestemt design af strategiprocesser
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Figur 2.16. Fire strategiprocessers styrker, svagheder og faldgruber

Procestype Styrker Svagheder Faldgruber

Politbureau Rationelt beslutnings-
grundlag
Ledernes mål kan 
implementeres
Intern synergi kan 
realiseres
Relativt lav ressource-
indsats
Høj indlæringseffekt af 
planlægningsprocessen
Velegnet i turnaround-
situationer med ny 
ledelse

Tilpasningsproblemer 
i situationer med 
dynamiske omgivelser
Hæmmer innovation fra 
medarbejdere
Strategien forankres 
ikke i organisationen
Kommunikation, når 
planen foreligger

Manglende motivation 
hos mellemledere og 
medarbejdere
Processen bliver et ritual 
med retorik
Stabsfunktionernes 
eksperter driver 
processen

Perestrojka Høj tilpasningsevne i 
situationer med dyna-
misk udvikling
Strategiprocessen 
følges af organisationen, 
der medvirker med idéer 
og forslag

Organisationen mangler 
den overordnede retning
Relativt stort ressource-
forbrug i situationer 
med store ændringer i 
omgivelserne

Ansvarsfralæggelse 
blandt mellemledere og 
medarbejdere
Ledelsens analyse kan 
være fejlagtig

Supertanker Rationelt beslutnings-
grundlag
Organisationen oplever 
involvering i processen
Intern synergi kan 
realiseres
Høj indlæringseffekt af 
planlægnings-processen

Tilpasningsproblemer 
i situationer med 
dynamiske omgivelser
Lange planlægnings-
perioder hæmmer 
innovation
Ikke entydig fælles 
retning

Risiko for overordnet 
suboptimering
Processen bliver et ritual 
med retorik
Stabsfunktionernes 
eksperter driver 
processen

Spaghetti Høj innovations-evne
Høj tilpasningsevne 
ved store ændringer i 
omgivelserne
Motiveret organisation

Relativt stort 
ressourceforbrug
Organisationen har ikke 
en overordnet, fælles 
retningsangivelse

Svag tilpasningsevne 
ved behov for ændringer 
i virksomhedens retning
Strategien bliver 
”muddling through”



Figur 2.17. De fem hovedelementer i strategi 

Økonomisk 
logik

Arenaer

Differentiering

Iscene-
sættelse

Køre-
tøjer

Hvor vil vi være aktive?
(Og hvor lægger vi vægten?)

• Hvilke produktkategorier?
• Hvilket markedssegment?
• Hvilke geografiske områder?
• Hvilke kerneteknologier?
• Hvilke værdiskabelsesfaser?

Med hvilken hastighed og 
rækkefølgen af initiativer?

• Hastighed på vækst?
• Rækkefølge af initiativer?
• Konceptuering
• Synliggørelse

Hvordan opnår vi vort afkast?

• Laveste omkostninger gennem
stordriftsfordele?

• Laveste omkostninger gennem
udvalg og replikeringsfordele?

• Luksuspriser som følge af
uovertruffen service?

• Luksuspriser som følge af 
propriætere produktfunktioner?

Hvordan vinder vi?

• Image?
• Tilpasning?
• Pris?
• Stil?
• Produktpålidelighed?

Hvordan når vi derhen?

• Intern udvikling?
• Joint ventures?
• Licensering/franchising?
• Opkøb?

Kilde: Hambrick & Fredrickson (2001)
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Figur 3.2. PEST-analyse

Politiske forhold Økonomiske forhold

Stigende reguleringer og beskyttelse af 
forbrugerne
Stigende åbenhed
Stigende rådgiveransvar
Privatiseringer og udlicitering
Monopol- og kartelbekæmpelser
Etiske reguleringer
Ændringer i skatte- og afgiftspolitikken
Ændringer i rente- og kreditpolitik
Multietnisk samfund
Europæisk integration, samarbejde inden for 
OECD og FN
Politiske reguleringer forandres med it og 
tilsidesætter nationale regler
Politisk stabilitet
Garanti for velfærdsstaten

Det generelle økonomiske klima
Udvikling i bruttonationalproduktet (BNP)
Udvikling hen imod økonomisk union
Beskæftigelsesudvikling
Inflation
Renteniveau
Valutaudvikling
Prisudvikling på råvarer
Fortsat polarisering af rige og fattige

Sociale forhold Teknologiske forhold

Større fokusering på individualiteten fra det 
kollektive til det individuelle
Kunderne får større og større magt
Grøn tænkning og bæredygtig udvikling 
sætter dagsordenen
Knaphed på naturressourcer
Uddannelsesniveau
Helbredsforhold
Indkomstfordeling
Aldersprofil 
Geografisk spredning og mobilitet

Den teknologiske udvikling får mere 
og mere indflydelse på samfunds- og 
konkurrenceforhold
Behov for produktinnovation
Behov for procesinnovation
Internetbrug stiger eksplosivt
Nye patenter og produkter
Globalisering;  verden ”skrumper ind”
Politisk opbakning til og fokus på teknologiske 
forbedringer og innovation
Elektronisk kommunikation gør alle mindre 
afhængige af tid og sted
Homeshopping udfordrer handelslivet til, at 
alternative distributionsformer vinder frem



Figur 3.3. PEST-analysens afdækning af sociale forhold

For medarbejderne betyder det For ledelsen betyder det

l Ønske om større samhørighed mellem ledelse
og medarbejdere

l Behov for psykologiske kontrakter5

l Ønske om distancearbejdspladser med elektronisk
forbindelse til ”arbejdspladsen”

l Krav om redefinering af karrierebegreb
l Ønske om fleksible rammer
l Ønske om ansvar og beføjelser
l Behov for synlig seniorpolitik

l Etisk ledelsesadfærd
l Værdibaseret ledelse
l Fokus på det hele menneske6

l Fokus på menneskelig værditilvækst
l Øget social bevidsthed
l Øget miljøbevidsthed

Figur 3.4. Tolv disruptive teknologier
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Kilde: McKinsey Global Institute, 2013



Figur 3.5. PEST-analyse for Anders Petersen Automobiler A/S

Politiske forhold Økonomiske forhold

l Ny EU-forordning for bilbranchen
l Forbud mod placeringsklausul, hvorefter

en dansk forhandler kan oprette et
udsalgssted et andet sted i Danmark eller i
et andet EU-land

l Bilfabrikker tvinges til at harmonisere priser
l Usikkerhed om regeringers politik på

bilafgifter
l Frit valg af distribution
l Bilfabrikken/importøren kan kun kræve,

at forskellige mærker udstilles på
mærkespecifikke områder i udstillingen

l Forhandlerne kan vælge, om de ønsker
eget værksted eller at overlade det til et
autoriseret værksted

l To års garanti på brugtbilskøb
l Skader for mere end 65 % af bilens værdi

er totalskade

l	 Det generelle økonomiske klima i Danmark
påvirker salget af personbiler til private

l	 Udvikling i virksomhedernes aktivitet og
indtjening påvirker salget af person- og
varebiler til erhvervslivet

l	 Udviklingen i arbejdsløshed påvirker
efterspørgslen på nye og nyere biler

l	 Lavt renteniveau fremmer muligheder for
finansiering af biler

Sociale forhold Teknologiske forhold

l Flere og flere kunder stiller større krav til
rådgivning om produkt og priser

l ”Kamp om talenterne” stiller nye krav til
ledelse af automobilvirksomheder for at
tiltrække kvalificeret arbejdskraft

l Miljøbevidsthed sætter dagsordenen med
et større salg af mindre biler

l Tillid og troværdighed vægtes højt hos
køberne

l Aldersprofil med højere gennemsnitsalder
påvirker efterspørgslens fordeling på
mærker

l	 Brug af internet til mærkeinformation,
brugtbilforhandling og handel med
reservedele øges kraftigt

l	 Home-shopping stiller udfordringer
til automobilvirksomheden; mange af
kunderne er godt forberedt inden et besøg i
virksomheden

l	 Booking af værkstedstider og bestilling af bil
til leje vil ske på nettet

l	 Alle forhandlere bliver konkurrenter
l	 Mere teknologi i bilerne betyder større krav

til medarbejdere, der servicerer biler
l	 Biler kræver større investeringer i udstyr til

service og reparation



Figur 3.6. De gyldne muligheder
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Kilde: ”The Upside of Turbulence”, Donald Sull

Figur 3.7. Vurdering af dynamikken i forretningsmiljøet



Figur 3.8. Porters Five Forces-model
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Figur 3.10. Mærkers brandværdi og forhandlerstørrelse

Kilde: Agrartechnik business  

Figur 3.11. Konkurrencesituationen i maskinhandlerbranchen

Nye konkurrenter
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Manglende differentiering
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Leverandører

Stærk forhandlingskraft og magt 
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Fremstår meget professionelle
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Ugunstig situation

(Høj kraft)



Figur 3.12. Forretningsmodellens ni byggeklodser – Business Model Canvas
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Figur 3.13. Eksempel på kundesegmenters karakteristika og tendenser 

(landbrugssektoren)

Kundesegment Karakteristika 

A Virksomheds- 
landbrug. 

De største landbrugs- 
bedrifter 

De store virksomhedslandbrug, der vokser sig til 
virksomheder og derfor har et organisationsdesign, der 
begynder at ligne andre små virksomheder.

Ejerlederen er typisk ikke den, der er tættest på 
produktionen. De varetages af driftslederen.
Ejerlederen er derfor ikke nødvendigvis virksomhedens 
eneste relation. Her kan kundens købsbeslutning påvirkes 
eller træffes af kundens ansatte.

Da der er flere aktører involveret, kan det være mere 
komplekst at afdække og evaluere behovene.

B Hovedsegmentet 

Målt på antallet af kunder

1-2-mandsbedrifter,
omsætningsmæssig

Hovedparten af den samlede kundebase. Det er den typiske 
1-1-2-mandsbedrift, der drives som et fuldtidslandbru
Kunden identificerer sig som traditionel landmand og
vedkender sig sine rødder i andelsbevægelsen og
bondekulturen.
I modsætning til virksomhedslandbruget er denne ejerleder
meget aktiv i dagligdagens rutiner, herunder indkøb og
kontakt til virksomheden.

C Hobby- og deltids- 
segmentet

Hovedindtægten kommer 
udefra, men driften kan 
være op til ca. 100 ha. 

Segmentet består af fritids- og deltidslandmænd. 
Segmentet har ofte begrænset animalsk produktion. 
Til gengæld har mange et mindre dyrehold, der kræver en 
bred vifte af forskellige færdigblandinger i små leverancer. 
I segmentet findes der også efterspørgsel på hobby- og 
husdyrartikler.



Undersegmenter og tendenser m.v. 

Det store virksomhedslandbrug, hvor der er behov for den viden og sparring, som 
virksomhedens produktkonsulenter tilfører. 
Her er der ønske om rammeaftaler, hvor driftsledere har mulighed for at tilpasse købet i løbet af 
kontraktåret.
Ejerleder efterspørger et stærkt partnerskab, hvor man kan trække på virksomhedens 
produktviden, som virksomheden ikke selv besidder. Kunden forventer, at virksomheden 
står inde for kvaliteten, og forventer, at virksomheden tager aktiv del i optimering af kundens 
bundlinje. 
Man er villig til at betale for kvalitet, så længe man tror, det giver en bedre bundlinje.

Det store virksomhedslandbrug, hvor kunden mener at have stor viden om råvarer og 
hjemmeblandinger. Kunden har en stærk indkøbsfunktion, hvor der shoppes efter transparente 
produkter og priser. 
Kundens fokus er først og fremmest på pris, da man tror på, at mange produkter er 
sammenlignelige. 
Fleksibilitet og frihed til at shoppe rundt er vigtig. Kunden er kun i begrænset omfang villig til at 
betale for virksomhedens kerneydelser. 

B-segmentet er også opdelt i dem, der efterspørger – og er villige til at betale for –
virksomhedens service, og dem, der fokuserer på transparente produkter og priser.

Selvom der er en generel forventning til, at B-segmentet skrumper i takt med 
strukturudviklingen, vil der fortsat være mange kunder i dette segment.

Da ejerlederen i dette segment er meget involveret i den daglige drift, har han ikke i samme 
grad uddelegeret beslutningsansvar til medarbejdere. De mange ansvarsområder gør det svært 
for kunden at holde sin viden omkring foder og disponering up to date. Det er dog ikke alle 
kunder, der har erkendt/vil erkende dette jf. undersegmenteringen.

Den traditionelle landmand, der trods sit udearbejde fortsat identificerer sig selv som traditionel 
landmand og dermed agerer på samme måde som segment B. 
Denne kunde efterspørger grundlæggende de samme ydelser som B, men produktfordelingen 
er anderledes, fordi de ikke har animalsk produktion og derfor producerer salgsafgrøder i større 
grad end B. De har behov for at afhænde deres salgsafgrøder på en måde, der tilfredsstiller 
deres økonomi og identitet som landmand. 

’Akademiker’-segmentet, der ikke identificerer sig som landmand, men som nyder at dyrke 
jorden og holde lidt animalsk produktion. Disse kunder kan stille store krav til service, men er 
ikke nødvendigvis bevidste om, hvad det koster, eller er ikke altid villige til at betale det, som 
service og rådgivning koster. Grundet den lave omsætning er der en begrænset salgsmængde 
til at dække de medgåede omkostninger.



Figur 3.14. En visuel kundeprofil 
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Kilde: Value Proposition Design,  
Osterwalder, Pigneur, Bernanda og Smith, 2014

Figur 3.15. Match mellem kundesegmenter og værditilbud
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Kilde: Value Proposition Design, Osterwalder, Pigneur, Bernanda og Smith, 2014



Figur 3.16.   Analysemodel for kerneprocesser, der frembringer værdiydelser for kunden 

Figur 3.17. Forretningsmodellens hovedspørgsmål

8. Partnerskaber

- Hvem er vore 
vigtigste partnere?

6. Processer

- Hvad er vore 
kerneprocesser?

2. Værditilbud

- Hvilke produkter 
og services tilbyder 
vi vore kunder, og 
hvilken værdi skaber 
vi for kunderne?

3. Kunderelationer

- Hvilke kunde-
relationer gavner 
forretningen bedst?

1. Kunderne

- Hvad er 
vore vigtigste 
kundesegmenter?

7. Ressourcer

- Hvilke ressourcer er 
de vigtigste?

4. Vejen til kunderne

- Hvilke veje fungerer 
bedst?

9. Omkostningsstruktur

- Hvordan er omkostningerne fordelt på variable, faste 
ledelsesbestemte?

5. Omsætningskilder

- Hvor meget bidrager hver omsætningskilde til den totale 
omsætning?

Figur 3.18. De røde og blå oceaner

De røde oceaner De blå oceaner

Konkurrence på pris og kvalitet Nye markeder uden eller med færre 
konkurrenter 

Konkurrence på eksisterende markeder med 
ens produkter 

Fokus på unikke produkter og ydelser

Fokus på at slå konkurrenterne Andre kundeparametre end pris 

Strategisk udvikling med fokus på optimering 
af eksisterende marked og ydelser

Strategisk udvikling med fokus på innovation 
og nye veje.



Figur 3.19. De fire trin i visualisering af en Blue Ocean-strategi

1. Visuel – Opvågning
l	 Sammenlign din forretning med konkurrenternes ved at tegne et

”som det ser ud nu”-strategilærred
l	 Se, hvor der er behov for at ændre din strategi: fjerne, nedprioritere, opprioritere og skabe.

2. Visuel – Udforskning
l	 Gå ud i felten for at udforske de seks veje til at skabe blå oceaner
l	 Observer de karakteristiske fordele ved alternative produkter og serviceydelser
l	 Se igen, hvilke faktorer du bør fjerne, nedprioritere, opprioritere eller skabe

3. Visuel – Strategimesse
l	 Gå ud i felten for at udforske de seks veje til at skabe blå oceaner
l	 Få feedback med hensyn til alternative strategilærreder fra kunder, konkurrenters kunder

og ikke-kunder
l	 Brug feedbacken til at formulere den bedste strategi for fremtiden

4. Visuel – Visuel kommunikation
l	 Notér dine før- og efterstrategiske lærreder på en planche for at kunne sammenligne dem
l	 Støt kun de projekter og operationelle træk, der sætter din virksomhed i stand til at dække

hullerne i forhold til implementering af den nye strategi

Figur 3.20. Seks veje til det blå ocean

Veje til det blå ocean Head-to-head-konkurrence Skabelse af blå oceaner

1. Branche Fokuserer på konkurrenter inden for 
branchen 

Holder øje med alternative
brancher

2. Strategisk gruppe Fokuserer på konkurrenceposition 
inden for samme strategigruppe

Holder øje med andre 
strategiske grupper inden for 
branchen

3. Købergruppe Fokuserer på bedre betjening 
af købergrupper

Omdefinerer branchens 
købergruppe

4. Udvalg af produkt
eller servicetilbud

Fokuserer på at maksimere værdien 
af produkt- og servicetilbud inden 
for branchegrænserne

Holder øje med 
komplementære 
produkt- og servicetilbud

5. Funktionel/emotionel
orientering

Fokuserer på at forbedre pris/
performance inden for industriens 
funktionelle/emotionelle orientering

Revurderer branchens 
funktionelle/emotionelle 
orientering

6. Tid Fokuserer på at tilpasse sig 
eksterne trends, i takt med at de 
opstår

Er med til at forme eksterne 
tidstrends



Figur 3.21. Jyske Banks skab/fjern/opprioriter/ 

nedprioriter-matrix på organisation og ledelse

Skab Opprioriter

Nye produkter
Ny indretning
Mindre ledergruppe
Central ledelse af afdelingsnettet
Værtsrollen
Uddannelse i koncepter og 
rådgivningsprocesser

Central styring
Decentral udførelse
Branding og ensartet kommunikation i alle 
kontaktpunkter med kunden

Nedprioriter Fjern

Decentral styring
Det lokale islæt i rådgivningen

Decentrale funktioner på markedsføring, HR 
og økonomi
For stor ledergruppe

Figur 3.22. Internettets indflydelse på industristrukturen

Trusler fra substituerende 
produkter og servicer

(-) Reducerer adgangsbarrierer såsom behovet for 
en salgsenhed, adgang til kanaler og fysiske aktiver 
– alt hvad internetteknologi eliminerer eller gør 
lettere at lave, reducerer adgangsbarrierer

(-) Internetapplikationer er svære at navnebeskytte 
mod nye konkurrenter

(-) En strøm af nye konkurrenter er dukket op inden 
for mange industrier

(+) Ved at gøre den overordnede industri mere 
effektiv kan internettet udvide markedets størrelse

(-) Den hastige formering af tilgange til internettet 
skaber nye alternative trusler

Leverandørers 
forhandlingskraft

Konkurrence blandt 
eksisterende konkurrenter

Kanalers
forhandlings-
overtag

(+/-) Tilvejebringelse ved at bruge
internettet lader til at øge forhand-
lingsovertaget over leverandører, 
selvom det også kan give leveran-
dører adgang til flere kunder

(-) Internettet skaber en kanal for 
leverandører, så de kan nå slut-
brugere, hvilket reducerer ind-
flydelsen fra øvrige firmaer

(-) Internettets tilvejebringelse og 
digitale markeder lader til at give 
alle firmaer ligelig adgang til leve-
randører og tiltrække standardi-
serede produkter, der formindsker 
forskelle

(-) Med reducerede adgangsbarrierer 
og den hastige formering af konkur-
renter skifter overtaget til leverandører

(-) Reducerer forskelle mellem 
konkurrenter, da produkter er 
svære at holde navnebeskyttet

(-) Flytter konkurrencen til pris

(-) Øger det geografiske marked 
og dermed antallet af konkurrenter

(-) Sænker variable omkostninger 
i forhold til faste omkostninger 
og øger presset for discountpriser

(+) Eliminerer magt-
fulde kanaler eller 
forbedrer forhand-
lingsovertag over 
for traditionelle 
kanaler

Slutbrugernes
forhandlings-
overtag

Kunder

(-) Skifter for-
handlingsover-
taget til 
slutbrugere

(-) Reducerer 
modkøbs-
omkostninger

Adgangsbarrierer



Figur 4.1. Analyse af interne strategifaktorer

Den politiske, 
økonomiske, 
sociale og 

teknologiske 
udvikling
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forhold 
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kunde-

orienteret
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virksomhedens strategi

Interne strategifaktorer
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Figur 4.2. Sammenhæng mellem virkning, årsag og platform
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Figur 4.3. Hvor god er din arbejdsplads?

Figur 4.4. Carrolls CSR-pyramide (oversat og fortolket)

Filantropisk
ansvar

Etisk ansvar

Juridisk ansvar

Økonomisk ansvar

Vær den samfundsorienterede virksomhedsborger

Vær etisk. Forpligtelse til at gøre, hvad der er rigtigt. 
Undgå at gøre skade på nogen.

Overhold loven. Lovgivning er samfundets kodificering 
af, hvad der er rigtigt og forkert.

Driv profitabel virksomhed. 
Fundamentet, som alt andet hviler på.
Kilde:  Carroll, Archie B.: “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of Organizational Stakeholders”, Business Horizons, July-August 1991



Figur 4.5. Udvikling i omsætning og dækningsgrad

Figur 4.6. Relevante data for analyse af resultat, omsætning og omkostninger

Resultat

Omsætning

Omkostninger

Volumen

Valutakurs

Inflation

Priser

Direkte

Indirekte

Faste

Variable

Efterspørgsel

Konkurrence

Eksterne 
analyser

P E S T

Five Forces



Figur 4.7. Relevante data for analyse af udviklingen i kapitalanvendelse

Balance

Aktiver

Gæld

Materielle

Immaterielle

Langfristede

Kortfristede

Bygninger og ejendomme

Inventar og maskiner

Lager

Debitorer

Likvider

Aktionærkapital

Lån

Kreditorer

Lån og kreditter

Kundebehov

Markeder

Inddrivelsessystem

Kapitalmarked

Renteniveau

Recession

Inddrivelsessystem

Renteniveau

Omsætnings-
aktiver

Figur 4.8. Vurdering af organisationsstrukturen

Kriterium Mekanistisk Organisk

Specialisering 1. Organisationens problemer og
opgaver brydes ned i specialiserede
arbejdsfunktioner

1. Vægt på ekspertise og erfaring
som bidrag til løsningen af
organisationens fælles opgaver

Helheds- 
orientering

2. Individuelle arbejdsopgaver
udformes og gennemføres på egne
tekniske præmisser uden særligt
hensyn til helheden

2. Individuelle arbejdsopgaver
behandles i et realistisk perspektiv
og knyttes til organisationens totale
situation

Koordinering 3. Koordinering af opgaver sker på
hvert hierarkisk niveau gennem de
nærmeste overordnede

3. Individets opgaver tilpasses og
omdefineres kontinuerligt gennem
interaktion med andre

Rettigheder 
og pligter

4. Præcise definitioner af rettigheder,
pligter og tekniske metoder knyttet til
hver arbejdsrolle

4. Ansvar er ikke et spørgsmål om et
begrænset felt af rettigheder, pligter
og metoder

Ansvar 5. Ansvar er ensbetydende med
rettigheder, pligter og metoder
knyttet til en funktionel position

5. Udvikling af ansvar som en generel
forpligtelse over for organisationen
uafhængigt af tekniske definitioner

Styring 6. Styring, autoritet og kommuni-
kation er hierarkisk struktureret

6. Styring, autoritet og
kommunikation er udviklet i en
netværksstruktur



Kriterium Mekanistisk Organisk (fortsat)

Informationens  
center

7. Hierarkiet understøttes, ved a
information om løbende problemer
koncentreres i toppen af hierarkiet

7. Ledelsen opfattes ikke so
alvidende. Kundskab kan
lokaliseres overalt i netværket.
Kundskabspositioner bliver center for
autoritet

Kommuni- 
kationens 
retning

8.. endens til vertikal interaktion
mellem de ansatte, dvs. mellem
overordnede og underordnede

8.. Mere horiso al end vertikal
kommunikation i organisationen som
helhed

Instruktioner 9.. endens til, at arbejdsopgaver
og arbejdsadfærd styres af de
overordnede

9.. Indholdet af kommun ationen
består mere af informationer og råd
end af instrukser og beslutninger

Loyalitet 10.0 ægt på loyalitet mod
organisationen og lydighed mod
overordnede som betingelse for
medlemskab

10.0 orpligtelse over for
organisationens opgaver samt
tekniske fremskridt og ekspansion
vurderes højere end loyalitet

Relationer 
uden for 
organisationen

11.1 undskaber, erfaringer og
færdigheder af intern (lokal) karakter
tillægges større betydning og
prestige end mere generel ekspertise

11.1. Betydning og prestige knyt
til de ansattes forbindelser og
ekspertise i relation til industrielle,
tekniske og kommercielle miljøer
uden for organisationen

Figur 4.9. Digital strategi: nuværende situation og strategisk udvikling

Digital situation Digital strategiudvikling

Virksomhedens
kommunikation

Digital
kommunikation
og involvering

Digitale
forretnings-
processer

Virksomhedens
forretnings-
processer

Digitalisering
af forretnings-

model



Figur 4.10. Værditrappen
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Figur 4.11. Virksomhedens digitale kommunikation – as-it-is

Spørgsmål Eksempel på svar

HVAD

1 Hvad vil vi digitalt, 
herunder på 
sociale medier?

Styrke brandet, kommunikere med kunder og give dem 
mulighed for at interagere med virksomheden og udbrede 
kendskabet til website 

2 Hvad er vort mål? At få flere aktive besøgende på websitet og flere kunder med 
potentiale og loyalitet 

3 Hvad kan vi give 
af interaktions-
muligheder

Blog, fora, nyhedsbreve, talentklub, Wikipedia, links, 
anmeldelser 

HVEM 

4 Hvem er vore 
målgrupper?

Segmenterede virksomheder og potentielle medarbejdere med 
behov for vor teknologi og ydelser / job i en virksomhed som 
denne

5 Hvem skal 
varetage 
funktionen 
internt?

Virksomhedens øverste leder (med afsat tid til projektet) og alle 
medarbejdere i virksomheden, der står sammen og aktiverer 
deres eget netværk 

HVOR

6 Vælg teknologi 
ud fra, hvor 
målgrupperne er

Målgruppen er erhvervsfolk, der er på LinkedIn, Twitter m.v.

HVOR-
DAN

7 Har vi en profil og 
ressource p.t.?

Kan virke lidt tilfældigt

8 Kan vi give gode 
tilbud til fans, 
followers, læsere 
af nyhedsbrevet?

Planen er site med mulighed for medlemsfordele



Figur 4.12. Kapacitet ved den traditionelle tilgang til forretningsprocesser og 

digital strategi 

Virksomhedens netværk og infrastruktur

Data

Applikationer

Teknologiske
platforme

Sky med virksomhedens data

Kilde: Videreudviklet efter Ross, Weill og Robertson: Entreprise Architecture as Strategy.

Figur 4.13. Skabelse og udnyttelse af forretningsprocesser som fundamentet for driften

Strategisk
initiativ

Strategisk
initiativ

Strategisk
initiativ

Strategisk
initiativ

Arkitekturen

Driftsmodellen

Definer integrations- og
standardiseringsbehov

Definer strategisk snitflade

Definition af 
kernekompetencer

Opdatering og 
udvikling af arkitektur

Læring og
udforskning

Etablering 
af prioriteter

Grundlag for virksomhedens drift

* Kerneforretningsprocesser

* It-infrastruktur

Digital strategimodel

Kilde: Videreudviklet efter Ross, Weill og Robertson: Entreprise Architecture as Strategy.



Figur 4.14. Fundamentet af digitale forretningsprocesser hos GLS

Pakke-
sporing

Online
værktøjer

GLS
Direct

GLS
Viewer

Arkitekturen

Driftsmodellen

Høj grad af
integritet og

standardisering

Definer strategisk snitflade

Definition af 
kernekompetencer

Opdatering og 
udvikling af arkitektur

Nye ideer til
forbedret

kundeservice

Projekter
fokuseret på
forbedring af
driftssikkerheden
og effektiv
pakkelevering

Grundlag for virksomhedens drift

* Fire standardkerneprocesser

* Høj integritet

* Standardiseret brugerflade

* Én samlet pakkedatabase

* Global telekommunikationskapacitet

* Standardiseret it-infrastruktur

It-investeringsproces, arkitektonisk overholdelse,
ejerskab af kerneprocesser

Kilde: Digitalstrategien hos GLS er omarbejdet til indsættelse i modellen udviklet 
af Ross, Weill og Robertson: Entreprise Architecture as Strategy.



Figur 4.15. Værktøj til kortlægning og evaluering af virksomhedens systemer

Væsentlige procedurer og 
systemer, virksomheden 
råder over.

Hvordan skaber systemet / 
proceduren konkurrenceevne, 
og hvor veludviklet er det?

Evaluering af systemets 
egnethed i forhold til 
markedet
1 = meget uegnet og under 
niveau.
5 = skaber klar 
konkurrencefordel

Ledelsessystem
System, der definerer 
procedurer for, hvordan 
ledelsesopgaven bliver 
varetaget i virksomheden. 
Systemet er baseret på 
en række instruktioner og 
procedurer, der skal følges i 
løbet af året. 

Det er lige så godt/dårligt 
som konkurrenternes, og der 
er ikke blevet udviklet på det i 
længere tid.

3. Systemet fungerer og løser
de væsentligste opgaver, det
skal.

Produktionsplanlægning
System til at styre, hvordan 
vi planlægger at producere. 
Foregår manuelt via regneark.

Systemet og de dermed 
gældende procedurer foregår 
manuelt og er ikke integreret 
med andre systemer eller 
dokumenteret ordentligt. 
Skaber ikke konkurrenceevne 
og er en risiko.

1. Systemet er en risiko
imod vor forretning og derfor
uegnet.

CRM-system
System og procedurer til at 
kontrollere vore kundeforhold. 
Baseret på en nyindkøbt 
it-løsning og uddannelse af 
vore Key Account Managers. 

Nyindkøbt system, der har 
givet os væsentligt bedre 
føling med kunderne. Vi er de 
eneste i branchen, der har et 
så veludviklet system.

5. Det nye system giver os en
klar konkurrencefordel, og vi
kan på omsætningen se, at
det giver os flere kunder og
øget omsætning.

ERP-system
System og procedurer til at 
styre virksomhedens salg, 
indkøb, lager og økonomi.

Nyligt opdateret 
standardsystem, der har 
giver endnu bedre styring 
af de store salgs- og 
købsprocesser. Derimod er 
lageret ikke styret godt nok.

4.Den mangelfulde
lagerstyring gør, at vi ”kun”
er på 4.



Figur 4.16. Scheins kulturniveauer og sammenhæng til værdigrundlag

Artefakter

Skueværdier

Grundlæggende
antagelser

Formuleret i
værdigrundlaget

Figur 4.17. Fakta om ”Den københavnske skole”

Værdierne Værdigrundlaget Ledelsen

l	Værdierne er nogle,
virksomheden og dens
interessenter er enige om.
l	Virksomheden står
til regnskab for sit
værdimæssige ståsted.
l	Ledere og med-
arbejdere er også enige
om værdierne og kan stå
inde for dem.

l	Processen med formu-
leringen af værdigrundlaget
er en central del af skolen.
l	Dette gøres via dialog
og ved processer, der via
repræsentanter involverer
alle dele af virksomheden.
l	Værdigrundlaget er en del
af virksomhedens identitet
og synliggøres over for
omverdenen.

l	Ledelsen leder virksomheden med
udgangspunkt i værdigrundlaget.
l	Ledelsen står som garant for,
at virksomheden fungerer efter
de værdimæssige og etiske
retningslinjer, der er formuleret.
l	Ofte afrapporteres virksomhedens
evne til at agere i overensstemmelse
med værdierne i et etisk regnskab
eller værdiregnskab.



Figur 4.18. Moderne bureaukratisk ledelse kontra værdibaseret ledelse

Organisationer
kendetegnet ved:

Moderne bureaukratisk ledelse 
(papirledelse)

Værdibaseret ledelse
(ledelse med holdning)

Lederens rolle Planlægger, modpart, kontrollant, 
beslutningstager

Værdisætter, inspirator, 
træner og i sidste instans 
beslutningstager

Medarbejderstilling Hjul i maskineriet Medarbejder

Form for påvirkning Planer, regler, aftaler Mål, værdier

Medarbejdermål Tryghed Mening

Indsigt/mening Ringe Meningsfuld og med indsigt

Organisering og struktur Struktureret og afgrænset, 
forudsigelig, entydig

Flydende og overlappende, 
åben, flertydig

Udviklingsperspektiv Statisk, fragmenteret Dynamisk sammenhængende

Stillingtagen Regelbaseret Værdibaseret

Problemløsning og 
beslutningstagning

Rationel, eksplicit og regel- og 
metodebaseret

Baseret på såvel eksplicit viden 
som tyst viden og værdier

Håndtering af etiske 
problemer

Ud fra regler og retningslinjer Ud fra værdier

Ansvarlighed Regelbaseret Personlig

Kvalitetsopfattelse Normer, standarder, ISO 9000 
etc.

Omfattende også de usynlige 
aspekter, kvalitet som holdning



Figur 4.19. Vurderingsmodel for vinderværdier

Sæt kryds ud for, hvorvidt du på en skala fra 1 til 5 er enig i følgende udsagn:
Enighed
1 2 3 4 5

Positivitet
Tal og tænk altid positivt om andre eller andet. Frasig dig de evigt negative 
personer – det er dit eget valg.

X

Søg løsninger
Giv kun dine omgivelser lov til at tale om løsningsmuligheder og ikke om 
problemer. Tag ansvar for samtaler om løsninger.

X

Gensidig respekt
Vis respekt for andres job – uanset hvad de er ansat til. Forvent respekt fra andre. 
Tænk: Jeg er okay – du er okay.

X

Sæt mål
Sæt mål for dig selv, og vær altid aktivt med til at sætte fælles mål og tage ansvar 
for, at de opnås.

X

Skulderklap
Giv ris og ros. Giv dine omgivelser tiltrængte skulderklap hver dag. Gå aldrig 
uenig fra andre uden at tale åbent om det.

X

Humør
Hav et godt humør hver dag – uden sarkastiske bemærkninger. 

X

Rigtig adresse
Når du vil påvirke en kollega, så henvend dig til rette vedkommende – brug den 
rigtige adresse. 

X

Vær ren i dit ord
Sig alt, hvad du mener, på møderne. Din mening og dine idéer er lige så gode 
som andres. Der er brug for dine meninger og idéer. Undlad at brokke dig eller 
medvirke til negativ korridorsnak. På vor arbejdsplads må ingen føle sig ”dum”, 
fyrings- eller chikanetruet ved at sige sin mening positivt og konstruktivt. 

X

Forandringsvillig
Her på vor arbejdsplads skaber vi altid en positiv dialog om forandringer. Vi er 
aldrig bange for forandringer. Verden forandrer sig hele tiden, vi forandrer os. Tag 
forandringer med et smil. Her på vor arbejdsplads siger vi aldrig ”Det plejer vi 
ikke” til kolleger, nye som gamle, der foreslår andre måder at gøre tingene på.

X

Nå det, du vil
Nå det, du vil. Lov aldrig mere, end du kan holde. Gør du det alligevel – så få 
nogen til at hjælpe dig. Du skal ikke alting selv – der er flere end dig.

X



Figur 4.20. Leavitts diamant (udbygget med ledelse i centrum)

Leavitt, H.J.: Managerial psychology. Chicago 1964 side 323

Figur 4.21. Overblik over ledelsesopgaven

Åbne systemer
Roller: innovator og forhandler

Rationelle mål
Roller: chef og producent

Interne processer 
Roller: controller og koordinator

Menneskelige relationer
Roller: mentor og facilitator

StrategiskStrategisk 

Operationelt Perspektiv

Driftsperspektiv Udviklingsperspektiv

Strategisk tænkning
Strategisk planlægning

Forandringer
Organisationsudvikling

Budgetopfølgning
Administration
Rapportering

Strukturer og systemer 
til styring og opfølgning
Informationssystemer

Kompetenceudvikling
af medarbejdere

Understøttelse af
projektudvikling

Figur 4.22. Dimensioner i ledelsesopgaven



Figur 4.23. Hvert udviklingstrin har sit behov for ledelse

Stagnation

Prime

Teenager

Go-Go

Baby

Idé

Aristokrati

Tidlig bureaukratiSkilsmisse

Bureaukrati

Tidlig aldring

Utilfredsstillet
entreprenør

Stifter-
/familiefælde

Spædbarnsdød

Sværmeri

Død

© Adizes Scandinavia 2008



Figur 4.24. Adizes’ rollefordeling

Rolle Personlige kendetegn Interesseområder

P – Producentrollen Resultatorienteret
Energi og vilje
Præstationsbehov
Viden

Aktiviteter
Sager
Kunder

A – Administratorrollen Analytisk og systematisk
Besindig og tænksom
Stabilitet og orden
Styring og kontrol

Systemet og regler
It
Økonomi og regnskab
Finans og jura

E – Entreprenørrollen Kreativ
Risikovillig
Ønske om nye udfordringer og 
forandringer
Visioner

Produktudvikling
Overblik over 
forretningsgrundlaget
Markedsføring

I – Integratorrollen Menneskelig forståelse
Intuition
Samarbejde og fleksibilitet
Ønske om at være sammen med 
andre

Psykologi og sociologi
Organisatoriske sammenhænge
Personaleudvikling
Strategi og politikker

Figur 4.25. HR-funktionens roller

Kilde: Ulrich, D.: Human Ressource Champions, Boston, Harvard Business  School Press, 1997.



Figur 4.26. Instrumentel, følelsesmæssig, moralsk opdeling af psykologisk kontrakt

Omhandler Giver
Virksomheden

Giver
Medarbejderne

Instrumentel 
del

Løn, arbejdstid, 
arbejdssted, funktion 
og andet, der typisk er 
nedskrevet

Stabil arbejdsstyrke Ordnede forhold og 
tryghed

Følelses-
mæssig del

Aftaler og tilbud,
der knytter 
medarbejderne 
sammen: fritidsklubber, 
børnehave tilknyttet, 
motionscenter og andre 
fælles goder

Loyale og solidariske 
medarbejdere, der har 
knyttet en større del af 
livet til virksomheden 
end blot det 
arbejdsmæssige

Følelse af at høre til 
i et fællesskab. Det 
giver en ”vi”-følelse 
og oplevelsen af, at 
arbejdet knytter sig til 
”det hele liv”

Moralsk del Virksomhedens 
værdigrundlag, identitet, 
renommé og status i 
verden

Troskab hos 
medarbejderne og 
en vis kontrol over 
medarbejderstaben

Identitet i forhold 
til arbejdet og en 
samhørighed og 
stolthed, der kan være 
vanskelig at erstatte

Videreudvikling af Ulrich, Dave: Human Ressource Champions

Figur 4.27. Total belønning: Finansiel belønning + ikkefinansiel belønning



Figur 4.28. Lønparametermodel

Geografi

Kunder
Medarbejdere

Faglig
Ansættelse

Indplaceringsregel
Muligheder

Faglige

Personlige

Ledelse

Kolleger
Leder

Eksterne

Generelt menneskesyn

JB 2002

Opførsel-5.4LØ67

Faglige
Interne foreninger

Medarbejdere

Ledelse
Fagligt

Underviser

Tillidshverv

Kunder
Medarbejdere

Enkle rutineopgaver
Overvejende rutineopgaver

Overvejende selvstændig
Selvstændige opgaver

Beslutningsforslag
Træffe afgørelser

Anciennitet

JB-Ambassadør  

Overenskomst

Kvalifikationer

Ansvar

Samarbejde

Ekstra indsats

Rutineopgaver

Egne afgørelser

Nye problemstillinger

Holdninger/værdier

Kompleksitet

Resultater
Indsats

Individuelt

Kollektivt
Præstationer

Internt
Markedsværdi Eksternt

Flaskehalse
Trends

Arbejdsmarkedet

Andet

N

Potentiale

Figur 4.29. Vision 2010 Salg ud af butik (000 DKK) 

baseret på historik og målsætning for 2012 fra Ole Lynggaard A/S



Figur 4.30. Helena Christensen som brand-profil

Figur 4.31. Brandelementer for Ole Lynggaard A/S



Figur 4.32. SWOT for Ole Lynggaard A/S

Interne
faktorer

Styrker (strengths) Svagheder (weaknesses)

Unikt design
Stærkt brand
Kompetente medarbejdere
Særlig skandinavisk ledelsesform

Manglende kompetencer inden for 
international marketing og produktion, 
logistik, økonomi og salg
Omkostningstung produktion

Eksterne
faktorer

Muligheder (opportunities) Trusler (threats)

Voksende efterspørgsel på skandinavisk 
luksusdesign 
Vækstmarkeder uden for Skandinavien
Mulighed for lavere 
produktionsomkostninger vha. 
outsourcing af de billigere produkter 
som fx sølvkollektioner

Trusler fra lav-omkostningsspillere
Voksende tendens til ”kopivarer” fra 
Sydøstasien
Afhængighed af et begrænset marked 
med stor intern afhængighed 
Stigende guldpriser

Figur 4.33. Sammenhæng mellem vision, værdigrundlag, ny mission 

og strategiske målsætninger

+

Værdigrundlag

Ny mission
(forandringsbehov)

Vision 2010

Strategiske målsætninger



Figur 4.34. Strategiplanche for Ole Lynggaard A/S

Figur 4.35. 7-S-modellen

Strategy

Structure

Systems

Shared values 

Skills

Staff

Style



Figur 4.36. Udvalg fra butikskoncept hos Ole Lynggaard A/S

Figur 4.36. Udvalg fra butikskoncept hos Ole Lynggaard A/S

Figur 4.37. Strategiske nøgleord

Ad b.: Structure

”Til trods for outsourcing har vi stadigvæk Skandinaviens største guldsmedeproduktion  
som findes i Hellerup lige uden for København!”

Søren Lynggaard
Adm. direktør, CEO



Figur 4.38. Guldsmedeproduktion i Hellerup, København



Figur 4.39. 7 S’er hos Ole Lynggaard A/S fra 2005 til 2010

2005 2010

”H
år

de
” 

el
em

en
te

r

Strategy l	 Differentiering,
fokusering og
luksusprodukt

l	 Brand

+ fra produkt til koncep
+ strategiske nøgleor
+ væks
+ færre kunde

Structure l	 Fragmenteret
organisation

+ fladere struktur; mere effektivitet o
samarbejde

+ nye inci ament-strukturer
+ færre forhandlere og konsoliderin
+ nyt produktions-setu
+ fokus i ledelse

Systems l	 Kun gængse
systemer

+ system til gennemsigtighe
+ RM-system
+ målstyrin

”B
lø

de
” 

el
em

en
te

r

Shared 
Values

l	 Stærke værdier,
som dog ikke var
på papir

+ fokus på at kommunikere værdier u
og få dem fattet til papir

+ dyrkelse af værdier i forhold ti
beslutningsprocesser

Style l	 Typisk skandinavisk
familieejet og
-drevet virksomhed

l	 Konsensus har
stor rolle

+ fokus på at dyrke fordelene ve
familievirksomhed

+ mere åbenhe
+ fokus på ligeværdighed, frihed o

fællesskab

Staff l	 Stærke med-
arbejdere inden
for design og
produktion

l	 Stor loyalitet

+ rekruttering af medarbejdere, so
tilknytter sig visionen

+ langsigtet rekruttering af overkvalificered
medarbejdere

+ stor fokus på medarbejderudvikling
tilfredshed og loyalitet

Skills l	 Kernekompetencer
inden for design
og produktion

+ tilføring af strategiske kompetencer inde
for forretningstekniske områder

+ erkendelse af, at dele af produktione
skulle foregå i DK pga. kernekompetencer



Figur 4.40. Sammenhængen mellem Brand, Vækst og Indre styrker

Brand Vækst

Indre styrker
(7 S’er)

Figur 4.41. Eksempel på værdiskabelse og ressourcer

Input til organisationen Ressourcer i organisationen Output

Råvarer i form af kemikalier, 
plastemballager eller 
reklamekampagner og it-
assistance.

Udvikler ny medicin og 
patenterer den, producerer 
medicinalprodukter og emballerer 
dem; markedsføring til læger.

Program af medicinalvarer, 
der distribueres til kunderne 
til videresalg til slutkunder.



Figur 4.42. Oversigt over alternative værdikæder22

Type Michael Porters 
oprindelige 
værdikæde

Alternativ I:
Shop

Alternativ II:
Netværk

Værdiskabelses-
logik

Input transformeres til 
produkter

Løsning af kundens 
problemer

Tilknytning til kunder

Primær teknologi Lang rækkevidde Intensiv Mæglerrolle

Primære aktivitets-
kategorier

l Varemodtagelse
l Drift
l Forsendelse
l Markedsføring
l Service

l Problemsøgning
og overtagelse

l Problemløsning
l Valg
l Udførelse
l Kontrol og evaluering

l Fremme af netværk
samt kontraktledelse

l Serviceformidling
l Bruger infrastrukturen

Den primære logik 
i samspil

Sekventiel Cyklisk, kører i spiral Samtidig, parallel

Primær afhængighed 
mellem aktiviteter

l Samlet
l Sekventiel

l Samlet
l Sekventiel
l Gensidig

l Samlet
l Gensidig

Type (fortsat) Michael Porters 
oprindelige 
værdikæde (fortsat)

Alternativ I:
Shop (fortsat)

Alternativ II:
Netværk (fortsat)

Væsentligste 
omkostningsdrivere

l Størrelse
lKapacitetsudnyttelse

l Størrelse
l Kapacitetsudnyttelse

Væsentligste 
værdiskabere

l Omdømme l Størrelse
l Kapacitetsudnyttelse

Værdisystem-
strukturen i branchen

l Sammenhængende
kæder

l Henvisninger l Netværk i flere sam-
   menhængende lag



Figur 4.43. Porters værdikæde

Virksomhedens struktur

Menneskelige ressourcer

Teknologiudvikling

Indkøb

Indgående
logistik

Frem-
stillings-
proces

Udgående
logistik

Markeds-
føring
og salg

Service

Profit

Profit

Figur 4.44. Værdikæde for shops25



Alternativ II: Netværk
Netværkstankegangen er illustreret i nedenstående figur.

Figur 4.45. Værdikæde for netværk26

Figur 4.46. Jyske Banks værdikæde



Figur 4.47. Hvad påvirker kundetilfredsheden?
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Hårde elementer

• Produkter
• Renter/gebyrer
• Distributionskanaler
• Information
• Medarbejdernes kompetence
• Etc. 

• Anerkendelse
• Respekt
• Tillid
• Troværdighed
• Ligeværd
• Etc. 

Tilfreds e
kunder 

Figur 4.48. Hvad påvirker medarbejdertilfredsheden?
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Hårde elementer

• Løn, pension
• Uddannelse

• Lånevilkår
• Arbejdsmiljø
• Beføjelser
• Etc.

• Anerkendelse
• Respekt
• Tillid
• Troværdighed
• Ligeværd
• Etc.

Tilfredse
medarbejdere



4.49. Kernekompetence som basis for produkter

Bladene er slutprodukter som Honda Accord og Honda

Grenene er forretningsområderne 
motorcykler, biler og plæneklippere

Stammen er hovedprodukter , 
altså motorer

Rødderne er kernekompetence i form af basale
færdigheder i produktion af motorer

Figur 4.50. Model til vurdering af virksomhedens kernekompetencer



Figur 4.51. Koncerndiagram: The Bagger-Sørensen Group

Figur 4.52. Paradigmeskift inden for tyggegummi

PopuPopulælærr
dedentntalal

Frisk
smag

Stærk
smag

LaLangng  
smsmagag

Seriøs
dental

Dental
Sundhed

Fun

Barn

Voksen

Bubble
gum

Livs -
stil



Figur 4.53. Gumlinks kortlægning af trends inden for fødevarer

Figur 4.54. Gumlinks markedssegmenter og strategi



Figur 4.55. Gumlinks overordnede strategi

Gumlinks overordnede strategi
Viden -baserede

produkter

Traditionelle 
produkter

Traditionel 
brander

Network
B2B

DANDY

Gumlink

Fertin

B2B

Figur 4.56. Analyse af værdikæden hos Gumlink  

HvadHvad erer realistiskrealistisk? ? 

DetDet skalskal derder tiltil

DANDANDYsDY

UdviklingUdviklingUdvikling ogogog
forskningforskningforskning

kompetencerkompetencerkompetencer

ProduktionProduktionProduktion MarketingMarketingMarketing DistributionDistributionDistribution   
ogogog salgsalgsalg

Ideelt partner-
skab med
stordrifts-
fordele

Alliancer
med 
B2B-kunder



Figur 4.57. Test af Gumlinks kernekompetencer

Hvor stor værdi 
repræsenterer ressourcen 
eller kompetencen på 
markedet?

Kunder som Aldi og Carrefour vurderes at tillægge det værdi, at de 
har adgang til private-label på et kvalitetsprodukt med mulighed for 
individuel funktionalitet og indpakning hos Gumlink.

Hvor unik er ressourcen 
eller kompetencen?

Kombinationen af world class-forskning og -udvikling med den 
mest avancerede teknologi, ekstremt dygtige medarbejdere og et 
patenteret produktionsanlæg og at der er  investeret målrettet i at 
gøre kvalitetsforholdene ekstreme, hvorved de overgår selv de mest 
krævende standarder i verden. Kan vanskeligt eftergøres af andre.

Hvor nem og tilgængelig 
erstatning findes der 
for ressourcen eller 
kompetencen?

Det vurderes overordentligt svært at lave samme setup som 
Gumlink. Et par af udfordringerne vil i så fald være udviklingstiden og 
investeringsbehovet.

I hvilket omfang findes 
organisatoriske strukturer, 
systemer og processer, 
der gør det muligt at 
udnytte potentialet?

Gumlink har erkendt, at det ikke rækker alene at bygge et stort, nyt 
og forkromet forsknings- og udviklingscenter. Det kan konkurrenterne 
også, hvis de har mulighed for at allokere ressourcer hertil. Gumlink 
har en kernekompetence, fordi man samtidig har virkelig dygtige 
udviklere, processer i verdensklasse og mulighed for at anvende 
mange flere aktivstoffer i tyggegummiet (som kræver sporbarhed, der 
igen kræver betydelige investeringer i proceshåndtering m.m.). Det 
gør, at kunden kan kræve mere af Gumlink end af konkurrenterne.

Hvor bevidst er 
organisationen om 
fordelen, og hvor langt er 
den med at udnytte den?

Det vurderes, at der er en overordentligt stor bevidsthed i 
organisationen om virksomhedens kernekompetencer. Særligt 
det såkaldte ”Stjerneprogram”, som tager udgangspunkt i 
virksomhedens værdier og ambitiøse målsætninger, fungerer som et 
strategisk kompetenceudviklingsværktøj over for medarbejderne.

Hvor vanskelig eller 
omkostningstung 
er ressourcen eller 
kompetencen at kopiere?

Arbejdet med kontinuerlig udvikling af kernekompetencer gennem 
evnen og viljen til at gennemføre alting innovativt og gennemførelsen 
af de fokuserede investeringsplaner målrettet og fordrer konsekvent 
et længere perspektiv, end mange virksomheder nok har 
”tålmodighed” eller styrke til.



Figur 4.58. Virksomhedens strategiske udviklingsfaser

Fase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

S
tr

at
eg

is
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ho
ve

do
pg

av
e

Produktudviklingsfasen

Etablering af virksom-

heden eller af nyt 

forretningsområde eller 

reformulering af hidtidigt 

forretningsområde, samt 

udvikling af produktions- 

og salgsmetoder

Effektiviseringsfasen

Forbedring af konkurrence-

evnen ved rationalisering 

af produktion, 

salg, etablering af 

styringssystemer og 

evt. begrænsning af 

forretnings-området

Markedsekspansions-

fasen

Udvidelse af markeds-

området ved en 

geografisk ekspansion 

og/eller nye 

kundetyper samt løbende 

tilpasning af produktpro-

gram-/

sortimentsudvikling

Diversifikationsfasen

Udvikling af flere selv-

stændige forretnings-

områder ved etablering, 

opkøb eller fusioner, 

samt afvikling og 

reformulering af modne 

forretningsområder

Le
de

ls
es

fu
nk

tio
n

Iværksætterfasen

Leder og/eller 

ejer varetager 

typisk alle centrale 

ledelsesfunktioner selv, 

og medarbejderne 

fungerer som 

”assistenter”. Ledelsen 

er centraliseret 

og foregår ved 

person-styring. 

(Produktorientering)

Styringsfasen

De faglige opgaver 

overlades til funktions-

specialister. Ledelsen er 

centraliseret og foregår 

ved aktivitetsstyring. 

(Produktionsorientering)

Decentraliseringsfasen

Decentralisering 

af salgsfunktionen. 

Ledelsen foretager 

budgetstyring. Daglig 

koordinering ved 

produktchefer, komitéer 

m.v. (Matrix-princippet). 

Ledelsens fokus på nye 

markeder, salgsbudgetter 

og distribution. 

(Markedsorientering)

Delegeringsfasen

Delegering af ledelses-

ansvaret for de enkelte 

forretningsområder til 
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Figur 4.59. Diagnose A-Z

Hvordan vurderer du kulturen og værdierne?
a.. Hvad er de arakteristiske træk ved
virksomhedskulturen og værdierne i
virksomheden?
b.. Er den nuværende virksomhedskultur 
værdier optimale i forhold til de krav, omgivelserne
stiller til organisationen?

Hvordan vurderer du virksomhedens strategi?
c.. Hvad er virksomhedens forretningsgrundla
d.. Hvilke produkter/ydelser tilbyd
virksomheden?
e.. Hvilke kunder og markeder henvend
virksomheden sig til?
f.. Hvilke strategiske initiativer er at i gang?
g.. Hvilke ti ag er realiseret?
h.. Hvilke resu ater er nået?
i.. Bliver der fulgt op på strategie

Hvordan er virksomhedens produktsortiment i 
forhold til nærmeste konkurrenter?
j.. Hvordan er produkterne placeret i der
livscyklus?
k.. Hvor hensigtsmæssig er placeringe
l.. Hvordan er placeringen i forhold t
konkurrerende produkters livscyklus?

Hvordan vurderer du virksomhedens navn i 
markedsområdet?
m.. Hvordan er virksomhedens omdømme
markedsområdet?
n.. Hvad er de vigtigste å ager til, at kunderne
vælger virksomheden fremfor konkurrenterne?
o.. Hvilke kriser har virksomheden gennemleve
p.. Hvordan er de håndtere

Ledelseskompetencer og -stil
q.. Hvem er ledelsen i organ ationen, og hvor er
de placeret organisatorisk?
r. Hvor nødvendig er intern lederudvikling, og hvo
effektiv er organisationen til det?
s.. Påpeg evt. kløfter imellem ledelseskompetenc
og -stil

Hvordan vurderer du medarbejdernes 
kompetencer?
t.. Hvordan er medarbejdernes nuværen
kompetenceniveau?
u.. Hvor nødvendig er medarbejderudvikling, 
hvor effektiv er organisationen til det?
Hvordan vurderer du strukturen hos
virksomheden?
v. Beskriv den nuværende struktur kor
w. Hvad er de mest mar ante karakteristika ved
denne struktur?

Hvordan vurderer du det interne 
rapporteringssystem
x.. Hvordan er virksomhedens inter
rapporteringssystem? Fx inden for områderne:
Budgetter og perioderapporter
Afgivne tilbud og ordrebeholdning
Igangværende arbejde og varelager
Sourcing og produktion

Har ledelsen identificeret risikofaktorer?
y. Hvilke risikofaktorer har virksomheden
z.. Hvordan er virksomhedens risikostyrin



Figur 5.1. Kritisk SWOT – bindeled mellem analyse og intention
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grundlag

Strategisk analyse Strategisk 
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De 4 
bundlinjer
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lederes
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Figur 5.2. SWOT-modellen

Interne forhold Styrker Svagheder

Eksterne forhold Muligheder Trusler



Figur 5.3. Vurderingsmodel for muligheder

Point Økonomisk effekt Ressourcer til disposition  Tidshorisont

6 Over 30 % forbedringer 
af resultatet

Fuldt ud til disposition nu Påvirker årsregnskabet år 1

5 20-30 % forbedringer af
resultatet

Ca. 80 % til disposition nu Påvirker årsregnskabet år 2

4 10-20 % forbedringer af
resultatet

Ca. 60 % til disposition nu Påvirker årsregnskabet år 3

3 5-10 % forbedringer af
resultatet

Ca. 40 % til disposition nu Påvirker årsregnskabet år 4

2 1-5 % forbedringer af
resultatet

Ca. 20 % til disposition nu Påvirker årsregnskabet år 5

1 Ingen Ingen til disposition nu Påvirker årsregnskabet år 6

Figur 5.4. Vurderingsmodel for trusler

Point Sandsynlighed Varighed Økonomisk effekt Modstands-
ressourcer

Tids- 
horisont

6 Mere end 
90 %

Mere end 
48 mdr.

Truer virksomhedens 
eksistens

Ingen til 
disposition

Kan ske nu

5 70-90 % Mere end 
24 mdr.

Over 20 % forringelse  
af resultat

20 % til 
disposition

Kan ske om 
6 mdr.

4 50-70 % Mere end 
12 mdr.

10-20 % forringelse 40 % til 
disposition

Kan ske om 
12 mdr.

3 30-50 % Mere end 
6 mdr.

5-10 % forringelse 60 % til 
disposition

Kan ske om 
24 mdr.

2 10-30 % Mere end 
3 mdr.

1-5 % forringelse 80 % til 
disposition

Kan ske om 
48 mdr.

1 0-10 % Mindre 
end 3 mdr.

Ingen økonomisk 
påvirkning

Fuldt ud til 
disposition

Sker efter 
48 mdr.



Figur 5.5. Vurderingsmodel for styrker og svagheder

Effekt på medar-
bejderresultater

Effekt på
kunderesultater

Effekt på 
samfundet

Effekt på
Økonomi

Styrker
A …
B …
C …

Svagheder
A …
B …
C …

Figur 5.6. Eksempel på grøn lampe i industrivirksomhed

Muligheder Trusler

Købe udenlandsk producent
Selektiv prispolitik
Relancering af produktfamilien
Opgradering af specialprodukter til generelle 
produkter

Styrker Svagheder

Kapaciteten er til disposition i produktion og logistik

Koncernledelsens opbakning til at gennemføre 
strategiske beslutninger

Finansiel styrke i koncernen



Figur 5.7. Eksempel på to typer af gule lamper fra industriel virksomhed

Muligheder Trusler Muligheder Trusler

l	 OEM-salg
sammen med
salgsselskaber
l	 Undersøgelse
af outsourcing-
muligheder
l	 Multikanalfor-
forstærker og ny
løsning til døre
l	 Efterspørgsel
på miniaturefiber-
optik

Omkostningsniveau og 
teknologisk kompetence 
i Kina: samme standard 
og kvalitet på produkt til 
lavere pris
Kunderne har stærk 
position: manglende 
differentiering, svært 
opnåelige volumenordrer 
og lave skifteomkost-
ninger
Kraftig konkurrence-
intensitet blandt 
eksisterende aktører 
– tendenser til forælde
produktionskapacitet og
”sunk costs”

Styrker Svagheder Styrker Svagheder

Manglende struktur og 
systematik i produkters 
markedsføring og salg
Manglende effektivitet i 
kommunikation mellem 
nationale salgsselskaber

Ledergruppen har 
fokus på omkost-
ningsreduktioner, 
forbedringer af 
gennemløbstid 
og forbedringer af 
produktkvalitet

Figur 5.8. Eksempel på rød lampe i industriel virksomhed

Muligheder Trusler

Efterspørgsel efter nye produkter er allerede i 
gang, også fra nuværende kunder
Kunderne kræver fleksibel kultur hos 
leverandør

Styrker Svagheder

Behov for spredning af nye holdninger og 
nytænkning
Manglende lederskab i udviklings- og 
applikationsprojekter
Ledergruppen overser at formidle resultater
Kompetence i udviklingsafdelingen



Figur 5.9. TOWS-analyse

Vindervirksomhed® Trusler Muligheder

Svagheder Initiativer til at undgå:
l	

l	

l	

l	

l	

Initiativer til at forbedre kompetencer:
l	

l	

l	

l	

l	

Styrker Initiativer til at forberede: 
l	

l	

l	

l	

l	

Initiativer til at udnytte:
l	

l	

l	

l	

l	

Figur 5.10. Økonomisk effekt af et strategisk element: 

initiativ, mulighed, trussel, styrke eller svaghed

Tkr. År 1 År 2 År 3

Omsætning fra strategielementet
Variable omkostninger for strategielementet

Dækningsbidrag 1
Særbestemte omkostninger for strategielementet

EBITDA (resultat før afskrivninger, renter og skat)
Afskrivninger på strategielementets investeringer

EBIT (resultat før renter og skat)
Finansielle omkostninger/indtægter for strategielementet

EBT (resultat før skat) 
for strategielementet



Figur 5.11. Strategiske muligheder – prioriteret
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Aktiv salgsindsats (på Sjælland) rettet mod erhvervssegmentet 
med mål om yderligere 14 % salg

4 6 6 16

Styrkelse af indkøbsfunktionen med nye og bedre medarbejdere 
til indkøb: forbedret økonomi på indkøb og hjemtagelse på 3,5 % 

4 6 6 16

Etablere eksportafdeling til udnyttelse af stort eksportpotentiale, 
særligt inden for offentlige udbud, emblemer og stofmærker:
- ansættelse af eksportsælger til Tyskland
- indtjening i år 3

6 5 4 15

Udvikling af den daglige ledelse:
- Uddelegering af mere ansvar til ansatte
- Lederne som coach
- Teamledere til aflastning af souschef
- Styrkelse af salgsfunktionen
- Medarbejder i gravering med idéer

6 5 4 15

Investere i hjemmeside med e-shop => 
- nuværende salg flyttes til nettet med omkostningsbesparelse
- 1 mio. kr. højere omsætning via ny e-shop

4 6 5 15

Oprettelse af professionel bestyrelse 3 6 4 13



Figur 5.12. Strategiske trusler – prioriteret
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Lønniveauet stiger i Danmark, uden at det 
kan føres over på priserne 6 3 3 1 6 19

JEF-medarbejdere kan klones/blive 
konkurrenter 6 2 3 1 6 18

Voldsomt stigende løn i Kina 6 6 1 1 4 18

Enkelte kunder er meget store – hvad hvis 
de forsvinder? 2 6 4 2 3 17

Materialeomkostninger stiger, uden at det 
kan føres over på priserne 5 3 2 1 6 17

Svært at finde kvalificeret nyt personale 2 2 2 2 6 14

Leverandører kan svigte 4 2 2 2 4 14

Konkurrenter – kan de stjæle vore 
forhandlere? 1 4 3 1 4 13



Figur 5.13. Styrker med angivelse af effekt

Beskrivelse af nuværende styrker Kunde Medarbejder Samfund Økonomi

Emblemer og specialprægede 
medaljer

x x

Sikker og hurtig levering fra egen 
produktion og leverandører

x x

God økonomi x

God ledergruppe x x

Certificeret i kvalitetsledelse ISO 
9001:2000

x

Spændende arrangementer og tiltag 
på virksomheden

x x

Erfaring, medarbejdere, der har 
været her længe

x

Firmaets image som kendt firma: 
ofte omtalt, meget høj rating på 
Google og andre søgemaskiner, 
mange hits på Jydsk Emblem

x

Engagement fra medarbejdere x x

Forhandlernetværk x



Figur 5.14. Svagheder med angivelse af effekt

Beskrivelse af nuværende 
svagheder

Kunde Medarbejder Samfund Økonomi

Ejerledere, som måske ikke 
afgiver tilstrækkeligt ansvar

x

Ikke tilstrækkelig viden på 
eksportområdet, særligt 
inden for offentlige udbud

x

Lederne leder måske for lidt, 
coacher for lidt!

x

Manglende tid til at finde nye 
kunder

x

Manglende tid til at pleje de 
eksisterende kunder

x

Nye medarbejdere, som 
mangler erfaring

x x

Få leverandører -> for stor 
afhængighed

x

Er JEF for fleksibel? x



Figur 5.15. Overblik over muligheder
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Figur 5.16. TOWS-analyse hos Jydsk Emblem Fabrik A/S

Trusler Muligheder

• Lønniveauet stiger i Danmark
• JEF-medarbejdere kan klones/

blive konkurrenter
• Voldsomt stigende løn i Kina
• Enkelte kunder er meget store
– hvad hvis de forsvinder

• Aktiv salgsindsats Sjælland
• Styrket indkøbsfunktion
• Eksportafdeling
• Udvikling af den daglige ledelse
• Bedre hjemmeside med e-shop

=> højere omsætning på nettet
• Oprettelse af prof. bestyrelse

Svagheder
• Ejerledere, afgiver ikke

tilstrækkeligt ansvar
• Ikke tilstrækkelig viden på

eksportområdet
• Lederne leder måske for lidt,

coacher for lidt!
• Manglende tid til at finde nye

kunder
• Manglende tid til at pleje

eksisterende kunder
• Nye medarbejdere, som

mangler erfaring
• Få leverandører

=> stor afhængighed
• Er JEF for fleksibel?

Initiativer til at undgå: Initiativer til at forbedre 
kompetencer:
Lære delegering: adm. direktør 
og souschef
Klar adskillelse mellem salg og 
indkøb
Lederen som coach
Teamledere til aflastning af 
souschef
Styrkelse af indkøbsfunktionen
Ny katalogstrategi
Aktiv rekruttering fra kolleger: 
emnebank

Styrker
• Emblemer og specialprægede

medaljer
• God økonomi
• God ledergruppe
• Certificeret i kvalitetsledelse

ISO 9001:2000
• Spændende arrangementer og

tiltag på virksomheden
• Hurtig levering, egen

produktion og indkøb
• Erfaring, medarbejdere har

været her længe
• Kendt image, høj hit-rating på

bl.a. google
• Engagement fra medarbejdere
• Forhandlernetværk
• Fleksible, kan og vil alt

Initiativer til at forberede: 
- Undgå medarbejdere med

mange kasketter og uklare mål
- Prisstigninger afprøves i efter-
    året for at kompensere for løn-
    og materialestigninger
- Opmærksom på placering af

”projekter” hos medarbejdere
- Finde nye og bedre leveran-
    dører til nuværende og nye
    produkter

Initiativer til at udnytte:
Aktiv salgsindsats på Sjælland
Etablere eksportafdeling 
Ny www med e-shop
Etablere professionel bestyrelse
Overtage aktiviteter inden for 
reklamegaver: købe virksomhed 
eller overtage medarbejdere
- Overvåge muligheder for

opkøb af konkurrenter



Figur 6.1. Vision, mission og værdigrundlag udgør de strategiske intentioner
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Figur 6.2. Intentionerne skal dække forandringsbehovet

Dækning af
forandrings-
behov

Strategiske
målsætninger

Værdi-
grundlagMissionVision



Figur 6.3. Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag

Mål

Mål

Mål
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Mission ud fra
nuværende situation

Vision

Figur 6.4. Værditilbud, kunderelationer, kanaler, kerneprocesser og kernekompetencer 
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Figur 6.5. Positioner i bagerbranchen

Omfang

Konkurrencefordel 

Lave omkostninger Unikt produkt

Bredt 
(hele markedet)

Omkostningsleder Differentiering

Smalt 
(markedssegment)

Fokus 
(lave omkostninger)

Fokus 
(differentiering)

Discount
Supermarked

Traditionel
Bager Lagkagehuset

Figur 6.6. Tre typer innovation

De 3 typer innovation

Innovation 1.0 Innovation 2.0 Innovation 3.0

Brugeren er derude

Realiser virksomhedens
vision via samarbejde

med brugeren

Brugeren er
omdrejningspunktet

Brugeren er
medejer/kollega

Tilpas
produkt/service

til brugerens behov

Etabler og
realiser fælles

forretning/værdikæde

I forlængelse af 
virksomheden

I forlængelse af 
brugeren

I forlængelse af 
fælles vision/forretning



Figur 6.8. Nyt forretningskoncept

New Bizz

Bund-
segment

Mellem-
segment

JP Motor
søndag

Øvrige JP

Tilbud Kerneprocesser

Forretningskoncept JP Motor

Segmenter

Partner-
medier

Erhverv
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JP Helikopter

Personlige kundebesøg
med fælles mål &
forståelse

Lancere JP’s kompe-
tence på kommunika-
tion med kontakt til
direktion

Inspiration til ny-
skabende annonce-
koncept

E�ektdokumentation

Opfølgning: vise inter-
esse & tilpasse plan

Negative henvendelser
med åben og hurtig
behandling

Klargøring til tabloid

4F-værktøjskasse

4F-værktøjskasse

Responsafregning

Genfødsel af bund-
segmentet

JP-pro�l-besøg

Mere tid til kunderne

Samlesider pr. mærke

Telemarketing med 
Bilzonen

Synlighed gennem 
telefonisk kontakt

EFU-bank til at par-
kere prisdiskussionerne



Figur 6.9. Værdier hos Schur

”Familializing” our customers
Det mener vi med det: 
Familieskabet gælder kunden.
Hele vores virksomhed – herunder også tankevirksomhed – tager udgangspunkt i kunden, 
kundens behov og situation. Vi tilbringer megen tid med kunden, fordi vi forstår Schur-
betydningen af ”nærvær”.
Vi undersøger og løser opgaverne i kundens virksomhed sammen med kunden. Vi aflaster, 
vi forudser, og vi deler vores viden og kreativitet med kunden. Vi giver kunden tryghed og 
sikkerhed, fordi vi yder fuld service til alle de afdelinger hos kunden, vi er i berøring med.
Vi lader aldrig kunden i stikken!
Vi fokuserer på de arbejdsprocesser i Schur, som har betydning for kunden.

Constant Care
Det mener vi med det:
Vi følger tingene til dørs.
Dette konstant ”at være over tingene” forudsætter en aktiv og engageret indsats.
Det er ansvarsfølelsen for helheden, der driver initiativet, og som får os til at følge tingene til 
dørs – også på tværs af afdelinger og selskaber i gruppen.
Vi leverer ikke blot emballage! Vi leverer tryghed, arbejdsglæde, succes, personlig 
tilfredsstillelse og resultater til vores kunder.
Omhu for kunden er den røde tråd i vores arbejde.
Vi taler om ”mit” og ”vores” ansvar – ikke om ”de andre” og ”deres” ansvar.
Med ros og ris hjælper vi hinanden til konstante forbedringer af kvaliteten i det, vi foretager os.

We think before we act 
Det mener vi med det:
Vi tænker, før vi handler.
Værdiskabende handlinger forudsætter overvejelser og forudseenhed. Eftertanke før handling er 
en god investering. Når flere tænker sammen, bliver resultatet endnu bedre.
Eftertanke før handling er effektivt arbejde, fordi virkeliggørelsen og resultatet dermed duer til 
noget.
Tænkning baner vejen for nye og bedre måder at gøre arbejdet på.
Når vi derefter handler, kan vi gøre det så meget desto mere helhjertet og konsekvent.
Derfor: vi tænker, før vi handler – men vi handler!

We walk the talk
Det mener vi med det:
Vi holder, hvad vi lover.
Konsekvens i ord og handling skaber fremdrift og motivation i en virksomhed som vores.
Vi ved med sikkerhed, at inkonsekvens skaber stagnation, mismod og et betændt forhold til 
ansvarlighed.
Konsekvens i Schur knytter sig til opstilling af mål, som er ambitiøse, men også realistiske.
Vi bliver alle snydt, når man siger ja til mål, som egentlig er skudt over målet i forhold til 
realiteterne.
Vi siger kun det, vi gør!



Figur 6.10. Matrix til udvikling af vinderværdier

Værdier, vi ønsker Værdier, som vi ikke ønsker

Værdier, vi har Hvad ønsker vi at bevare?
1 …
2 …
3 …

Hvad ønsker vi at fjerne?
1 …
2 …
3 …

Værdier, som vi ikke har Hvad ønsker vi at opnå?
1 …
2 …
3 …

Hvad ønsker vi at undgå?
1 …
2 …
3 …
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Figur 6.11. Forretningsmodel for EnergySport
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selvstændigt hold
med flere friheds-
grader
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It: Wisepeople, der 
forstår forretnings-
processer





High5 - sports-
ernæring
Assos - tøj
Kask - hjelme

Tilgængelighed
/portal
Høj service i form af
produkttræning
og reklamations-
behandling
Styr på regler om
sportsernæring og
batchstyring
Reel margin

1.

2.
3.









Specialforretninger
inden for sport i DK,
Sverige, Norge,
Finland og i 
Tyskland



Langvarige
kunderelationer
Besøger top-kunder
og lytter til kunderne
Kunde-
arrangementer







Personligt salg
Portal 24/7
Nyhedsbrev til
forhandlere
Facebook-branding







WW

9.. Omkostningsstrukt er
Omkostningsstruktur (DG = 30 %)  Nulpunktsomsætning 43 MDKK
Faste omkostninger i alt: 13,0 MDKK, heraf

  5,0 MDKK
  3,0 MDKK
  0,5 MDKK
  0,5 MDKK
  0,6 MDKK
  0,6 MDKK

Omsætningskilder (# refererer til værditilbud)
Omsætning: 50 MDKK

Øvrige produktgrupper dækker øvrige 40%

Special-
forretninger

 %           %             %          %

25 %25 %    25 %    25 % 0 %



Figur 7.1. Strategiske mål

Den politiske, 
økonomiske, 
sociale og 

teknologiske 
udvikling

Konkurrence-
forhold 

i branchen

Krav til 
kunde-

orienteret
udvikling

Mix af overvejelser, der påvirker 
virksomhedens strategi

Interne strategifaktorer

Eksterne strategifaktorer

Forandrings-
behov

(kritisk SWOT)

Mission

Vision

Værdi-
grundlag

Strategisk analyse Strategisk 
intention Strategisk handlekraft

Strategi- 
implementering

Shareholder
value 

Strategiske
mål 

Strategi-
udvikling

De 4 
bundlinjer

De 7 S’er Ejere og 
lederes

præferencer

Figur 7.2.  De fire perspektiver i et Balanced ScoreCard 

Kilde: Kaplan og Norton: The Balanced ScoreCard, 1996.



Figur 7.3. Den overordnede model for Balanced ScoreCard 

Finansielt 
perspektiv

Kunde-
perspektiv

Det interne 
proces- 
perspektiv

Lærings og 
vækst- 
perspektivet

 ProduktivitetsstrategiIndtjeningsvækststrategi

Forbedre 
aktionærværdien

Udvikle 
forretningen

Forøge 
kundeværdien

Forbedre 
omkostnings-

strukturen
Forbedre aktiv-

udnyttelsen

Pris Kvalitet Tilgængelighed Udvalg Funktionalitet Service Partnerskab Brand

Produktionsprocesser Kundeorienterede processer Innovative processer Lovgivnings- og sociale processer 
• Udvalg
• Tiltrække kunder
• Fastholde kunder
• Vækst

• Identificering af
muligheder

• R&D-portefølje
• Design/Udvikling
• Partnerskaber
• Nye produkter

• Miljø
• Sikkerhed
• Sundhed
• Samfund

• Leverandørstyring
• Produktion
• Distribution
• Service
• Risk Management

Kompetencer

Informationsteknologi

Kultur

Kundeværditilbud

Målrettethed Parathed MotivationStrategiforståelse

Figuren er inspireret af Kaplan og Norton: The Balanced ScoreCard, 1996.

Figur 7.4. Strategier i kundeperspektivet

Produkt-/serviceegenskaber Relationer           Image

Produkt-/serviceegenskaber Relationer           Image

Produktførerskab
Produkt-/serviceegenskaber Relationer           Image

Tætte samarbejder med kunden

Operationel effektivitet

Tid
Værdi for 
pengene

Pris

Service

Kvalitet

Relationer

Udvalg

Tillid til 
virksomhed

Funktionalitet

Først med 
det nye Bedste 

produkt

√ √

√ √
   
   √ √

√

√

√

√

√

Virksomheden udmærker sig, hvad angår 
konkurrencedygtige priser, produktkvalitet 
og levering til tiden

Virksomheden udmærker sig inden for 
personlig service og i at opbygge en 
længerevarende tilknytning blandt kunderne

Virksomheden udmærker sig ved at skabe 
unikke produkter, som konstant flytter grænser

       Generelt Differentierende 
       krav faktor

Figuren er inspireret af Kaplan og Norton: The Balanced ScoreCard, 1996.



Figur 7.5. Strategikortet bygger på 

TOWS-analysen, Must-Win-Battles 

og strategiske intensioner.

Strategiske intentioner

TOWS-analyse

Fokusområder 
i strategikortet

Must-Win-Battles

Figur 7.6. Dansk servicevirksomhed – eksempel på strategikort og BSC 

Strategikort Balanced scorecard Handlingsplan

Kundetilfredshed

Overskudsgrad

HRM

Videndeling
Fokus på strategi

Øget omsætning

Tæt samarbejde

Kundestyring

Kvalitet

Salg- og 
markedsføring

Risikospredning

Nye kunder

Målsætning:
• Opretholde gennemsnitlig 
   overskudsgrad
• Øge omsætningen

•

• 

 Tætte samarbejder med 
udvalgte kunder
Have en høj grad af 
kundetilfredshed

• Opnå spredning af risiko
• Udvide antallet af kunder

• Opdatere og udvide 
kundedatabase

• Opretholde en høj kvalitet
• Målrette salg og markeds-
   føring i forhold til situationen

• Have glade, tilfredse og 
dygtige medarbejdere

• Deling af erfaringer fra alle 
   projekter
• Integrere strategi i hverdagen

Måltal:
15 %

1 mio. kr.

• Overskudsgrad 
• Omsætning pr. 

medarbejder 
• Omsætning 100 mio. kr.

3
4,5

20 %
30 %

• Initiativer til 
kundeintegration

• Kundetilfredshed (1-5) 
• % omsætning på kunde 
• % omsætning på branche 
• Nye kunder 15

100 %

4,5

• % kunder fuldt 
opdateret i database 

• Kundens vurdering 
af kvalitet (1-5) 

• % opgaver, der lever 
op til standarder 100 %

4,5 

75 %

2

• Medarbejdertilfredshed 
• Medarbejdere internt 

uddannet 
• Kurser årligt pr. 

medarbejder
• Specialist-fagområder 5

Initiativer:

• Halvårlige møder med fokus 
på kundeintegration

• Systematiseret kunde-
   tilfredshedsundersøgelse
• Formulere retningslinjer for 

kundearrangementer

• Optimere brug af CRM-system
• Formulere standarder for 

standardprocesser
• Koordinering af salg
• Udarbejde og iværksætte plan 

for markedsføring

• Strukturering af uddannelse
• Målrettet rekruttering
• Opsætte retningslinjer for 

videndeling
• Fokus på kommunikation af 

strategi



Figur 7.7. BSC som rammemodel for strategisk handling   

Oversæt
strategien

Udvikl
strategien

Test og
tilpas

Fælles
mål

Overvåg
og lær

Planlæg
indsats

Proces

Initiativ

Gennemførelse

H
an

dl
ek

ra
ft

O
pfølgning og læ

ring
Præciser strategien

I befinder jer her nu

Kilde: Egen tilvirkning

Figur 7.8. Crisplants BSC-proces



Figur 7.9. Crisplants Balanced ScoreCard

Opnå verdensklasse i
Projektgennemførelse

Udvikle transparent 
kontrol og rapportering

Opfylde vore 
finansielle vækstmål

Opnå konkurrencedygtigt
omkostningsniveau

Udvikle innovative 
produkter 
og integrerede 
løsninger

Udvikle markeds-
intelligens og 
tilbudsstrategier

Skabe videre-
udviklingsprojek-
ter for CS

Opnå tættere 
kontakt til 
kunder

Gennemføre en 
genintroduktion 
på amerikanske 
markeder

Skabe kompeten-
ce og brand for 
transportanlæg

Globalisere stan-
dardværktøjer og 
-processer, der
understøtter
regionalisering

Udvikle stærke 
regionale 
strukturer 
og lokale 
virksomheder

Præstere kvalitets-
forbedringer/tage 
lederskab, når det 
gælder kvalitet

Etablere global 
struktur for 
indkøb og 
fremstilling

Sikre hurtig integration med 
BEUMER

Udvikle en global profil
for ansatte

Figur 7.10. Crisplants strategikort

Crisplant – stronger for tomorrow
Strategisk overblik

BEUMER-gruppens seks regler
Vi stræber efter den langsigtede succes og ikke den kortvarige profit.
Vi ønsker at bevare status som en familieejet virksomhed.
Aktionærerne prioriterer virksomhedens interesser over familiens.
Vi ønsker også for fremtiden at sikre os uafhængighed af banker.
Vi optræder også for fremtiden som kvalitetsledende på markedet.
Ved udviklingen af vore globale aktiviteter skal risici spredes
på en måde, så individuelle fejlbehæftede trends ikke berører hele 
virksomheden.

Profitabel vækst,
vinde markedsandele

Være nr. 1 eller 2 i hvert
enkelt markedssegment

Vision
Være første valg blandt 
sorteringsløsninger på 
verdensplan

Verdensklasse i 
systemintegration

Mission
”Vi stræber efter den langsigtede succes 
og ikke den kortvarige profit” ved at tilbyde 
vore kunder i hele verden pålidelige 
sorteringsløsninger og livslang support 
udført af dedikerede ansatte.

Løbende forbedring
af konkurrencedygtighed

Globalisere 
virksomheden 
gennem hele
værdikæden Værdier 

Integritet og etik
Kundefokus
Kvalitet og innovation
Teamwork
Bæredygtighed

Førende på innovation
og kvalitet



Figur 7.11. Med strategi takles udfordringerne, og solen skinner …

Figur 7.12. Proaktiv og reaktiv sprogbrug i strategiarbejdet

Den reaktive virksomhed anvender ord som: Den proaktive virksomhed anvender ord som:

Der er ikke noget, vi kan gøre Lad os se på vore alternativer

Sådan er virksomheden bare

De gør os altså så gale

De vil ikke have, at virksomheden gør det

Vi skal gøre det

Vi kan ikke

Virksomheden må …

Vi kunne vælge en anden udvej

Vi kontrollerer selv vore følelser

Vi kan lave en effektiv præsentation

Vi kan vælge et passende svar

Virksomheden vælger

Virksomheden foretrækker …

Hvis bare … Virksomheden vil …



Figur 8.1. Strategiudvikling
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Figur 8.2. Udviklingsstrategier i forskellige gear

Relationsbaseret 
Strategiudvikling 
(2. gear) 

- SCM
- CRM
- Business

Networks

Diversifikation 
(4. gear) 

- Portefølje-
     styring
- Køb
- Nyetablering

Integration 
( 3. gear) 

- baglæns
- forlæns
 - sidelænsOrganisk strategi-udvikling 

(1.gear)  

Markedsbaseret strategiudvikling

- Generiske strategier
- Produkt- og markedsudvikling
- Internationalisering
- Corporate branding 
- Digital strategiudvikling
- Redefinering af kerneforretning

Ressourcebaseret Strategiudvikling

- Udvikling af kernekompetencer
- Læringsbaseret strategiudvikling
- Innovation
- Strategisk stræk
- Teknologiudvikling
- Lederteamets toppræstationer
-  Fish-filosofi

Figur 8.3. Porters generiske strategier

Generel 
omkostnings-
fører 

Type af konkurrencemæssige fordele

Lave omkostninger Differentiering 

Differentiering 

Omkostnings-
fører/fokus 

Differentiering/
fokus

Bred

Konkurrencemæssigt sigte

Smal



Figur 8.4. Eksempler på generiske strategier i dagligvarevirksomheder

Netto
(Generel 
omkostningsfører)

Type af konkurrencemæssige fordele

Lave omkostninger Differentiering 

Føtex
(Differentiering)

Aldi
(Omkostnings-
fører/fokus)

Irma 
(Differentiering/
fokus)

Smal

Bred

Konkurrencemæssigt sigte

Figur 8.5. Prisstrategi ved omkostningsførerstrategi

Konkurrenternes
omkostningsniveau

Omkostningsførers
omkostningsniveau

Gns. pris

Konkurrenters profit

Omkostnings-
førers profit



Figur 8.6. Schades Ltd. – SWOT-analyse i uddrag

SCHADES LTD. Medarbejdere Kunder + omsætning Ejere

Styrker l	 høj medarbejder-  
   anciennitet
l	 fleksible og

motiverede
l	 omkostnings- 
   bevidste
l	 højt pc-kendskab
l	 flad organisation

l	 langvarige relationer
l	 stigende muligheder
l	 god indtjening

l	 lav omkostnings-
	 struktur
l	 gennemførte

investeringer
l	 god indtjening
l	 udbyttebetalinger
l	 autonom
l	 effektiv cash

management

Figur 8.7. Schades situation i starten af dette årti3

Styrker Svagheder

3 ud af 4 selskaber har overskud Aftagende omsætning

2 ud af 4 selskaber er omkostningseffektive Mangel på forfinede produkter

Kapaciteten Aftagende markeder

Langvarige relationer til nøglekunder 2 ud af 4 selskaber er placeret i 
højindkomstlande

Omkostningsbevidste medarbejdere Mangeårig intern fokus

Begrænset kendskab på hele markedet

Arbejder ikke som en gruppe af selskaber

Manglende udnyttelse af aktiver

Muligheder Trusler

Nye markeder Standardisering

Nye produkter Ny teknologi

Opkøb Konkurrenter fra lavindkomstlande

Standardiserede produkter fra 
lavindkomstlande

Høje markedsandele i Sverige og Danmark

Bedre udnyttelse af kapaciteten



Figur 8.8. Strategisk placering i forhold til Porters generiske strategier

Type af konkurrencemæssige fordele

K
on

ku
rr

en
ce

m
æ

ss
ig

t 
si

gt
e

Lave omkostninger Differentiering

Bredt Generel omkostningsfører Differentiering

Smalt Omkostningsfører/fokus 
SCHADES A/S

Differentiering/
fokus

Figur 8.9. Schades A/S’ interne papirer – på vej mod omkostningsførerskab

Kerne-
aktiviteter

Omkostningsfører

Merværdi

Merværdi

MerværdiFjernelse af ikke-værdi-
skabende aktiviteter

Konkurrence-
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Schades basisstrategi

Tid



Figur 8.10. Omsætningsfordeling. Schades A/S og konkurrenterne
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Figur 8.11. Prisstrategi ved differentieringsstrategi

Pris ved differentiering

Gns. pris

Omkostning ved
differentiering

Profit ved differentiering

Konkurrenters profit

Konkurrenternes
omkostningsniveau

Figur 8.12. Værdikæde med sammenhænge mellem aktiviteterne

A:  Virksomhedens struktur

B:  Menneskelige ressourcer

C:  Teknologiudvikling

D:  Indkøb

1.
Indgående
logistik

2.
Frem-
stillings-
proces

3.
Udgående
logistik

4.
Markeds-
føring
og salg

5.
Service

Profit



Figur 8.13. Værdikædeaktiviteter for A/S Modulia og Concepta A/S

Værdikædens Aktivitet A/S Modulia Concepta A/S

Støttefunktioner

Virksomhedens struktur

Type Produktionsvirksomhed Handelsvirksomhed

Menneskelige ressourcer

Krav til køkkensælgeren Rådgivning/krav om viden Ingen væsentlige krav til 

værdiforædling ved kundekontakt/

Omsætnings-orienteret

Ekspedientens opgave Krav om høj faglig ekspertise og 

rådgivning (proaktiv)

 Ekspedere ordren (reaktiv) og efter 

ønske sammensætte en løsning

Teknologiudvikling

Internethandel Ej egnet Egnet

Indkøb

Leverancer Til videreforarbejdning Færdige produkter

Primære funktioner

Indgående logistik

Krav Krav om kvalitet og sammenhæng til 

standard

Systematisk identifikation af den 

billigste og mest leveringssikre 

leverandør

Fremstillingsproces

Produktionsfilosofi Individuelle, spændende og 

anderledes detaljer stiller krav til 

produktionen og medarbejderne om 

fleksibilitet, logistik og kvalitet. ”Skal 

kunne lyse under vand”

Forenklet, standardiseret vare, hvor 

produktionsfokus er høj effektivitet og 

nedbringelse af enhedsomkostninger

System Kundespecifikke ordrer Masseproduktion til lager

Indstilling Håndværk (udvidet snedker-

værksted)

Masseproduktion

% af omsætningen til 

produktudvikling og design

Høj  Lav

Udgående logistik

Fremtiden På forkant med udviklingen og 

fremtidens behov

Reaktiv produktion ved efter- 

spørgsel

Kundens efterspørgsel Individuelle køkkener Gør det selv-folket

Sortiment Meget varieret og mange 

kombinationsmuligheder

Enkelt, begrænset sortiment

Lageromsætningshastighed 7 gange (halvfabrikata) Minimum 10 gange

Markedsføring og salg

Positionering Brand/kæde No-name og X-BOX

Kunder Detailforretninger Byggemarkeder og trælasthandler

Service

Produkt ved aflevering Skabsmoduler er samlet ”knock-down”/”Saml-selv”



Figur 8.14. Forskelle mellem omkostnings- og differentieringsstrategi

Concepta A/S A/S Modulia

Modulias priser

 Gns.pris på markedet 

Conceptas priser

Concepta A/S’
bruttoavance

Modulias omkostninger

Gns.omkostninger på markedet

    Conceptas omkostninger

Figur 8.15. Ansoffs vækstmatrix

Markeds-
penetrering

Produktudvikling

Markeds-
udvikling

Relateret
diversifikation

Bestående

Markeder

Nye

Produkter
Bestående Nye



Figur 8.16. Motiver for internationalisering

Interne Eksterne

Proaktive
(offensive)

l Vækst og indtjeningsmål
l Ledelsesmæssige ambitioner
l Stordriftsfordele
l Konkurrencemæssig fordel (teknologi    

/ USP)
l Udnytte markedsviden

l Offentlig eksportstøtte
l Stigende efterspørgsel på

eksportmarkedet
l Forlængelse af produktlevetiden

(forskudt PLC-forløb)

Reaktive
(defensive)

l Ledig kapacitet
l Sæsonudjævning
l Konjunkturudjævning
l Risikospredning
l Afsætning af sekundavarer

l Hjemmemarked af begrænset
størrelse

l Faldende efterspørgsel på
hjemmemarkedet

l Øget konkurrence på
hjemmemarkedet

l Konkret henvendelse fra udlandet
l Kort afstand til udenlandske

markeder – fysisk og miljøafstand

Kilde: toolbox.systime.dk/?id=c2147

Figur 8.17. Parathedstjek for international markedsudvikling

Fase Typiske opgaver Konsekvenser for strategier og 
kompetencer

1. Parathedstjek
for international
markedsudvikling?

Hvilke kernekompetencer og 
unikke produktkvaliteter har 
virksomheden?
Hvor konkurrencedygtigt er 
virksomhedens prisniveau 
internationalt?
Hvor stærke er virksomhedens 
kommunikations- og 
distributionskanaler?
Hvilke interne strategifaktorer 
hæmmer international 
markedsudvikling: manglende 
ressourcer, markedsviden og 
sprogkundskaber?
Hvilke forventninger har kunder til 
samarbejde, hvis de etablerer sig i 
udlandet?
Hvor stor en kapital har 
virksomheden til at investere i 
international markedsudvikling?

International markedsudvikling 
er en del af strategiudviklingen 
sammen med udviklingen 
af produkter, teknologi og 
organisation
Igangsætning af international 
markedsudvikling fremmes af 
kernekompetencer og unikke 
produktkvaliteter, der vurderes i 
lyset af barrierer.



Figur 8.18. Markedsudvikling

Fase i international 
markedsudvikling

Typiske opgaver i international 
markedsudvikling

Konsekvenser for strategier 
og kompetencer

2. Markedsvalg (geografiske
markeder/ kundesegmenter)

 Hvilke muligheder ses på 
nærmarkeder?
 Hvilke muligheder ses på nye 
emergente vækstmarkeder 
som fx BRIKS-landene 
Brasilien, Rusland, Indien, 
Kina og Sydafrika samt  
Østeuropa?
Vil en global tænkning være 
mest fordelagtig?
Opstilling af kriterier for 
markedsvalg
 Hvilket markedsomfang 
kræves for at gøre 
investeringer i teknologisk 
udvikling rentabel?

 Etablering på nærmarkeder 
må følges op med en 
markedsspredning
 Vækstmarkeder kan medvirke 
til resultater i anden runde
 Etablering af e-handel 
fremmer virksomhedens 
’globale image’
 Løsning af outsourcede 
opgaver kan følge en kundes 
internationale etableringer



Figur 8.19. Valg af markeder ud fra objektive kriterier
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Tyskland 45 25,000 € 402 10.2 3.67 Lav 3,020,000 
(LSE)

Holland 42 18,000 € 
(BV)

337 22.5 6.97 Høj 570,000 
(LSE)

Sverige 18 100,000 
SKK 
(private 
virksom-
heder)

340 16.5 4.18 Høj 490,000 
(Micro)

Stor-
britannien

4 Ingen 
min. for 
private 
virksom-
heder

404 13.5 6.11 Høj 2,230,000 
(LSE)



Figur 8.20. Strategier for afbalancering af omkostningspres og krav om lokal tilpasning
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Kilde: Barlett and Ghoshal, Managing across borders

Figur 8.21. Uppsala-modellen



Figur 8.22. Born Global-strategimodel fx for teknologivirksomheder

 Business Plan
 Beskyttelse af

intellektuelle
ejendomsrettigheder

 Teknologiudvikling
 Lokale netværk
 Investorer

 Strategiske
partnerskaber

 Pilotkunder
 International organisation
 Produktudvikling
 Netværk på udvalgte

markeder
 Regional / international

investor(er)

 Global skalering af
forretning

 Konsolidere produktion /
logistik

 Trimme virksomhedens
IPO / Handel

 Globalt netværk
 Globale Pre-exit

Ambition Opbygning Erobring

Figur 8.23. Tilgange til  International vækststrategi

Kilde: Entry modes for international expansion exhibit 7.7 



Figur 8.24. Implementering af virksomhedens internationale markedsudvikling

Fase i international 
markedsudvikling

Typiske opgaver i international 
markedsudvikling

Konsekvenser for strategier og 
kompetencer

4. Implementering
af virksomhedens
internationale
markedsudvikling

 Hvilke dele af virksomhedens 
aktiviteter flyttes udenlands?
Hvilke led i værdikæden er kritiske 
for at skabe tilfredse kunder?
Hvorledes drages der fordel af 
tendenser mod stigende koncen-
tration i indkøbsfunktionerne?
Hvordan implementeres 
e-strategien tilpasset den
internationale udvikling?

Udvikling af samarbejdsrelationer til 
optimering af det totale værdikæde-
system
Integration og koordinering af alle virk-
somhedens aktiviteter ud fra, hvad der 
er kundernes forskelligartede behov
Medarbejdernes kompetencer inden for 
informationsteknologi, fx til markedsføring 
af produkter, som kræver dialog og 
kundetilpasning.

Figur 8.25. Strategiske mål for international markedsudvikling

Forudsætninger: 
- Priser ved salg til private virksomheder
DKK 150.000

- Priser ved salg til offentlige organisationer
DKK 250.000

- Hitrate (baseret på kun at besøge
kvalificerede kundeemner) 8%

Erobrede markeder i år 2 er følgende: 
Holland
Sverige og 
England (London-området).

År 1 År 2 År 3

Antal eksportmarkeder erobret 1 3 7

Samlet antal salg, besøg i private 50 200 550

Samlet antal salg, besøg hos offentlige 50 200

Samlet antal private kunder 4 16 44

Samlet antal offentlige kunder 0 4 16

Eksportsalg DKK 750.000 3.400.000 10.600.000

Hjemmemarkedsalg DKK 10.000.000 14.000.000 19.000.000

Samlet salg 10.750.000 17.400.000 29.600.000

Eksportandel % 7 % 20 % 35,8%



Figur 8.26. Forretningsmodel for Focus Lighting A/S

8. Partnerskaber

- Hvem er vore 
vigtigste strategiske 
partnere?
- Arkitekter
- Landskabsarkitekter
- Kommuner
- Rådgivende 
ingeniører

6. Processer

- Hvad er vore
kerneprocesser:
- Fleksibilitet i 
ændring af produkter 
og priser til markedet 
hos salgs-
medarbejdere
- Hurtig til 
teknologiskifte/LED

2. Værditilbud

- Hvilke produkter 
og servicer tilbyder 
vi vore kunder, og 
hvilken værdi skaber 
vi for kunderne? 

Design-belysning:
- Knytte nordisk 
design, teknik og pris 
sammen med god 
balance 

Vejbelysning kaldet 
Street-urban:
- dansk, lille selskab 
og nyeste teknik med 
konkurrencedygtig 
pris og ikke 
mindst langvarige 
partnerskaber

3. Kunderelationer

- Hvilke kunde-
relationer gavner 
forretningen bedst?
- Personlig kontakt 
med niche om 
nordisk design og 
kvalitet til arkitekter 
og fortæller historien 
og materialer 

1. Kunderne

- Hvad er vore 
vigtigste kunde-
segmenter?
- El-installatører i DK
- El- og forsynings-
selskaber i DK
- Forhandler i Sverige 
(70 % af eksport)
- Forhandler i 
Schweitz
- Forhandler i Norge
- Tyske kunder via 
eget søsterselskab i 
Tyskland

7. Ressourcer

Hvilke ressourcer er 
de vigtigste:
- Produktdesigns
- Medarbejdere 
med relationer over 
mange år
- Brand opbygget 
over 40 år

4. Vejen til kunderne

Hvilke veje fungerer 
bedst?
- Licitationer gennem 
installatører og 
forsyningsselskaber
- Direkte salg 
fra installatører 
(produktdrevet)

9. Omkostningsstruktur 
(nulpunktsomsætning godt 30 mio. kr.)

- Hvordan er omkostningerne fordelt på variable, faste, 
ledelsesbestemte?
- Samlefabrik med tidskrævende processer: fast kerne af 
medarbejdere + flere timelønnede afhængig af aktivitet
- Værktøjer og armaturer er kostbare som store 
engangsinvesteringer
- Royalty-baseret 

5. Omsætningskilder (>70 mio.kr.)

- Hvor meget bidrager hver omsætningskilde til den totale 
omsætning?
Geografisk: DK: 86 % og Eksport: 14 %
Produktgrupper: Vejbelysning kaldet Street-urban 50 % og 
design 50 % i DK
Eksport er udelukkende design-belysning



Figur 8.27. Digital strategiudvikling ud fra virksomhedens digitale situation

Digital situation
Kap. 4

Digital strategiudvikling
Kap. 8

Virksomhedens
kommunikation

Digital
kommunikation
og involvering

Digitale
forretnings-
processer

Virksomhedens
forretnings-
processer

Digitalisering
af forretnings-

model

Figur 8.28. Proces til udvikling af digital strategi



Figur 8.29. Digital kommunikation og involvering opdelt i tre faser

Figur 8.30. Digitale muligheder på strategiske og taktiske niveauer



Figur 8.31. Porters digitale værdikæde

Firmaets infrastruktur
Web-baseret, finansielt distribueret og ERP-systemer
Online investorrelationer (fx informationsspredning, online telefonmøde)

Human Ressource Management
Selvbetjeningspersonale og administration af goder
Web-baseret træning
Internetbaseret deleflade og spredning af virksomhedsinformation
Elektronisk rapportering af tid og udgifter

Teknologisk udvikling
Udvikling af produktdesign i samarbejde med og på tværs af afdelinger og blandt adskillige 
værdisystemdeltagelse
Videndatabaser, der er adgang til fra alle dele af organisationen
Real-time-adgang til online salg og serviceinformation via F&U

Tilvejebringelse
Efterspørgselsplanlægning, som er muliggjort via internettet; realtime-opdatering og 
-gennemførsel
Andet forbindelsesled mellem køb, lager og prognosesystemer med leverandører
Automatiserede betalinger
Direkte og indirekte tilvejebringelse via markedspladser, udvekslinger, auktioner og køber-
sælger-matchning

(fortsættes)



Indgående 
logistik

Drift Udgående 
logistik

Markedsføring 
og salg

Efter salg-
service

l Real-time integreret

skemalægning,

shipping, ledelse

af varehus,

efterspørgsels-

behandling og

planlægning,

fremskreden

planlægning og

skemalægning på

tværs af firmaet og

dets leverandører
l Spredning af real-

time indadgående og

nuværende lagerdata

til hele firmaet

l Integreret

informationsudveks-

ling, skemalægning,

beslutningstagen

internt på fabrikker,

kontraktsamlere,

og leverandører af

komponenter
l Realtime-opdateret

information tilgængelig

for salgsenheden og

salgskanaler

l Real-time

ordretransaktion

initieret af slutbruger,

en salgsperson eller

en kanalpartner
l Automatisere

kundespecifikke aftaler 

og kontraktvilkår
l Kunde- og

kanaladgang til

produktudvikling og

leveringsstatus
l Samarbejds-

integration med

kundeprognosesy-

stemer
l Integreret

ledelseskanal inklusive

informationsudveks-

ling, garantikrav og

kontraktbehandling

l Online

salgskanaler

inkl. websider og

markedspladser
l Real-time intern

og ekstern adgang

til kundeinformation,

produktkataloger,

dynamisk

prissætning,

lagertilgængelig-

hed, online afgivelse

af bud og afgivelse

af ordre
l Online

produktkonfigura-

tioner
l Skræddersyet

markedsføring

til kunder via

kundeprofil
l Pushmarkeds-

føring
l Skræddersyet

onlineadgang
l Realtimeopdateret

kundefeedback via

web-undersøgelser

af markedsføring og

måling af promo-

tionseffekt

l Onlinestøtte af

kundeservicere-

præsentanter via

e-e-mail, rekla

integration og

anden brug af video
l Kundeselv-

betjening via web-

sider og kyndig

behandling af

serviceforespørgs-

ler inklusive

opdatering af

reklame- og

shippingprofil
l Real-time service

med adgang til at

se kundekonto,

skematisk

gennemgang,

tilgængelighed

til og bestilling

af komponenter,

opdatering af

arbejdsordrer og

behandling af

servicekomponen-

ter

Porter, Michael E.: Strategy and the Internet, Harvard Business Review, marts 2001, p. 75.



Den perfekte storm
Et andet interessant værktøj, som vi vil anbefale læseren i relation til digital strate-
giudvikling, udspringer fra Peter Svarres bog ”Den perfekte storm”14. Bogen sætter 
fokus på den udvikling, som mange brancher oplever på grund af brugerinddragel-
se og digitalisering. Mange brancher er blevet revolutioneret, da eksisterende forret-
ningsmodeller er blevet overhalet af nye, og det er derfor væsentligt at sætte fokus på, 
hvordan virksomheden kan imødegå en eventuel ”perfekt storm”.

Kilde: Peter Svarre: ”Den perfekte storm”, Gyldendal business, 2011.



Eksempel på prioriteringsmatrix for retailvirksomhed

Eksempel på prioritering for industrivirksomhed



Figur 8.32. Indtægtsstrømme fra digitalisering

Figur 8.33. WhiteAway A/S’ organisation



Figur 8.34. Udvikling i WhiteAway Group A/S’ omsætning

Figur 8.35. WhiteAway A/S’ illustration af sine værdier, evner og partnere



Figur 8.36. Illustration af hovedelementer i WhiteAway A/S’ disruption

Figur 8.37. WhiteAway A/S’ værdikæde

Figur 8.38. Arbejdsgangen ”build-measure-learn” er en grundsten hos WhiteAway A/S



Figur 8.39. Ressourcebaseret strategiudvikling
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Figur 8.40. Model for kompetencebaseret strategiudvikling

Plus 10 Mega-muligheder
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e Hvilke nye kompetencer må vi 

udvikle for at bevare og udvikle 
vore aktiviteter på de nuværende 
markeder?

Hvilke nye kompetencer må vi 
udvikle for at deltage på de mest 
attraktive markeder i fremtiden?

Udfyld felterne Hvide felter
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e Hvilke muligheder har vi for 
at forbedre vor position på 
eksisterende markeder ved bedre 
udnyttelse af virksomhedens 
kompetencer?

Hvilke nye produkter og servicer 
kan vi udvikle ved kobling af vore 
nuværende kompetencer?

Eksisterende marked Nye markeder



Figur 8.41. Kompetencebaseret strategiudvikling hos GPV International A/S

Plus 10 Mega-muligheder

N
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pe
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e GPV udviklede strategisk partnerskab 

med kunderne ved, at sælgerne udviklede 
kompetencer til at afvikle kvartalsvise 
kundemøder på strategisk niveau for at 
bevare og udvikle samarbejdet med de 
nuværende markeder.

Internet of Things, Industri Standard 4.0. 
og 3D-print er nye kompetencer under 
udvikling hos GPV for at deltage på de 
mest attraktive markeder i fremtiden

Udfyld felterne Hvide felter

E
ks

is
te
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e 
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e

GPV opbyggede sit GPV Business 
System med præcisering af, hvordan 
virksomhedens medarbejdere kan skabe 
mere værdi for kunden i hver del af 
værdikæden.

Kompetencen ”One Company” gør 
GPV-koncernen i stand til at tilbyde nye 
totale løsninger i elektronikproduktion 
med høj kompleksitet og lav/medium-
volumen ved at koble kompetencer på 
prototyper i Danmark med kompetencer 
på PCB-print i Thailand.

Eksisterende marked Nye markeder

Figur 8.42. Single- og Double loop-læring

Kilde: Egen tilvirkning



Figur 8.43. Udvikling af højtydende lederteam

1. Orientering
Hvorfor er jeg her?

Udviklende stadier Udførende stadier

5. Implementering
Hvem gør hvad,
hvornår, hvor?

6. Toppræstationer
"WOW"!

7. Fornyelse
Hvorfor fortsætte?

2. Tillidsbygning
Hvem er du?

3. Mål/rolle/
klarlægning
Hvad gør vi?

4. Commitment
Hvordan vil vi

Figur 8.44. Sammenhæng mellem leverandør og virksomhed
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Figur 8.45. Traditionel arbejdsdeling og SCM-arbejdsdeling

Traditionel arbejdsdeling SCM-arbejdsdeling

Underleverandør

Indkøb
Lager
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Ordremodtagelse
Distribution

SCM-leverandør

Indkøb
Lager

Distribution

Virksomhed

Indkøb
Varemodtagelse

Lager
Transport

Produktion
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Virksomhed

Produktion
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Figur 8.46. Typer af kundebehov

Ubevidste behov

Behov

Udtalte behov Uudtalte behov

Bevidste behov



Figur 8.47. Strategiske netværk

Franchising

Strategiske 
alliancer

Out-
sourcing

Strategiske
netværk

Joint
ventures

 

Figur 8.48. Integrationsstrategiens varianter



Figur 8.49. Værdi af synergier ved integration

Værdi efter 
køb med 
opnåede 
synergier

Værdi af købers 
virksomhed 
- før opkø

Opnåelse af
kritisk masse
(1)

Produkt-
synergier (2)

Kunde- og
markeds-
synergier (3)

Figur 8.50. Synergi illustreret med værdikædeaktivitet

Værdikædeaktivitet Synergi

Indgående logistik Samling af indkøb og dermed større indkøbskraft

Fremstillingsproces, 
herunder udvikling og 
produktion

Sammenlægning af udviklingsafdelinger og dermed overskridelse 
af den ”kritiske masse”. Ny viden. Unik teknologi hos den overtagne. 
Bedre ressourceudnyttelse og rationalisering og dermed reduktion 
af omkostninger. Outsourcing af standardiserbare aktiviteter eller 
frasalg af ikke-kerneaktiviteter

Udgående logistik, 
herunder montage

Optimering og stordrift af tilbagevendende aktiviteter

Markedsføring og salg Overskridelse af den ”kritiske masse”, markedsdækning, nye brands

Service og distribution Effektivisering, markedsdækning og systemer



Figur 8.51. Realitetsgabet – jo længere erkendelsestid, jo større gab

Figur 9.1. Implementering af strategi
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Figur 9.2. Sammenhæng mellem strategiens indhold og implementering

Implementeringens effektivitet

Strategiens 
konkurrenceevne 
og merværdi

Høj Lav

Høj Vindervirksomhed® Problem

Lav Turnaround Forsvindervirksomhed

Figur 9.3. Strategiens nødvendighed og omfang

Omfang af strategiudvikling

Strategiens
nødvendighed

Lille Stor

Lav 1 2

Høj 3 4

Figur 9.4. Kendetegn ved forandringssituationer

Forandringsstype Strategisk 
præstation

Synlighed af 
behovet for 
ændringer

Forandrings-
villighed

Tilgængelige 
ressoucer

Forventelig Positiv udvikling Ikke synlig Lav Høj

Reaktiv Stagnerende Delvist synlig Middel Middel

Krise Negativ udvikling Meget synlig Høj Lav



Figur 9.5. Modstand mod forandringer

Strategiudvikleres synspunkt

Medvind Modvind

Synspunkt hos 
dem, der skal 
ændre adfærd

Medvind

Megen rådgivning Konfrontation

Lille åben konflikt Meget stor forandringsmodstand

Langsom eller ingen forandring

Modvind
Utålmodighed Hurtig implementering

Frustration over ledelsen Svag modstand mod forandringen

Figur 9.6. Vejen til målet

Mål

Mål

Mål
Værdigrundlag

Mission ud fra
nuværende situation

Vision

Forandringer og forhindringer

Fokusområder og faser
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Figur 9.7. Eksempel på forhindringsanalyse

Kender ikke
medarbejder-

tilfredshed

Forretningsorienteret 
og værdibaseret 

organisation

Oplevet mistet
indflydelse?

Kender ikke rette 
ledelsesform

Hvordan skabes 
tilstrækkeligt råderum?

Håndtér eksponering i
uformel organisation

Forudse: Reaktionen kan
være øget arbejdspres

Kend holdninger til at gå fra
’fagligt dygtig’ til coach

Spotte skjult modstand
på alle niveauer

Spotte tunge medarbejder-
sager i tide

Vid hvad afdelings-
lederne har i klemme

P.t.: Kendt for topstyring
samt støvede og selv-

tilstrækkelige medarbejdere

(Bør opdeles 
på interessenter)

Figur 9.8. Forandring og kommunikation11



Figur 9.9. Kommunikationstilgange12

Placering på 
forandringskurven

Informer med-
arbejderne

Sælg strategien 
til medarbejderne

Rådgiv med-
arbejderne

Inddrag med-
arbejderne

Modvind (krise) X X

Reaktiv X X

Medvind X X

Figur 9.10. Kommunikationshjulet



Figur 9.11. Kommunikationsmidler – deres fordele og ulemper

Kommunikationsmiddel Fordele Ulemper

Opslagstavle Hurtig og billig Formel, oppefra og ned

Memoer Hurtig og billig Formel, oppefra og ned

Nyhedsbreve Hurtig og relativt billig Ingen umiddelbar responsmulighed

Medarbejderblade Vedvarende og godt til formidling 
af kultur

Langsomt og dyrt

Kampagnebrochurer Symbolværdi Ingen umiddelbar 
responsmulighed

Jungletrommerne En del af virkeligheden En del af virkeligheden

Elektroniske medarbejder-
håndbøger

Effektive, hvis de er lette at bruge Ingen

Skrivebordsbaggrund Hurtig og billig Effekten forsvinder hurtigt

Tilpassede merchandise Symbolværdi Budskabet er svært at 
kommunikere

Ekstern kommunikation Stor virkning Kan ikke kontrolleres

CSR regnskab Positivt motiverende Tager mange ressourcer –
 og tid hos medarbejdere

Intranet Hurtigt og godt som supplement 
til personlig del

Ressourcekrævende i nogen grad

Begrund- og begravrunder på 
nettet: spørgsmål til lederne via 
mail med offentliggørelse på 
intranettet

Hurtigt og godt som supplement 
til personlig del

Ressourcekrævende i nogen grad

Sociale medier Falder ind i medarbejdernes 
hverdag

Svært at kontrollere 
kommunikation

Mobil apps Falder ind i medarbejdernes 
hverdag

Ingen

Plakater, hvor lederen sammen 
med medarbejdere omsætter en 
strategi til handling

Positivt motiverende Tager medarbejderressourcer i 
form af tid hos medarbejdere

Stormøder Hurtigt, stor autoritet og ensartet 
budskab

Begrænset dialogmulighed, 
afbryder alt arbejde

Interne events, fx take off-fest Symbolværdi og potentielt stor 
effekt

Tager mange ressourcer –
og tid hos medarbejdere

Seminar Seriøse rammer, hvor ledelsen 
har god mulighed for at udlægge 
strategien

Tager mange ressourcer –
og tid hos medarbejdere

En til en-samtaler Den ægte vare Uoverkommelig i flere 
sammenhænge

Dialogmøder, dvs. møder med få 
deltagere

Nærhed, dialog og feedback Ressourcekrævende med krav til 
lederes kommunikation

Videosamtale Mulighed for dialog og feedback Ressourcekrævende med krav til 
lederes kommunikation



Figur 10.1. Shareholder value
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Figur 10.2. Bestyrelsesroller

Den traditionelle bestyrelse Den nye bestyrelse (ideelle bestyrelse)

Bestyrelsen er en prestigepost Bestyrelsesposten er et egentligt arbejde

Symbolsk aflønning Aflønning modsvarer arbejdsindsats og ansvar

Ansvarlighed for aktionærer Ansvarlighed over for alle væsentlige stakeholders

Usikkerhed omkring 
bestyrelsens funktion og 
ansvar

Bestyrelsen er åben omkring principper for og indholdet af 
sin funktion

Bestyrelsen har én kontakt til 
virksomheden (adm. direktør)

Bestyrelsen har flere kontakter til virksomheden (ledende 
medarbejdere, intern/ekstern revision)

Valg til bestyrelsen er en 
formssag

Valg til bestyrelsen sker ved en åben og begrundet 
rekrutteringsproces

Bestyrelsen har fire årlige 
møder

Alle bestyrelsesmedlemmer bliver løbende orienteret om 
virksomhedens situation, og der holdes regelmæssige 
møder efter behov

Direktionen varetager 
kontakten til omverdenen

Bestyrelsen inddrages mere i kontakt til medier, aktionærer 
og andre stakeholders



Figur 10.3. Virksomheders risikostyring
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Figur 10.4. Korrektioner til vurdering af EVA

Poster, som korrigeres Årsag til korrektion

Udskudt skat elimineres Ingen likviditetsvirkning

Andre hensættelser elimineres Ingen likviditetsvirkning

Goodwillafskrivninger elimineres – straksafskrivning 

over egenkapital ændres

Økonomisk værdi bevares

Omkostninger til forskning og udvikling (F&U) 

aktiveres og åremålsafskrives

 Fremadrettet omkostning

Markedsføringsomkostninger aktiveres og 

åremålsafskrives

Fremadrettet omkostning

Leasing fra noter aktiveres, og rentedelen elimineres 

i NOPAT

Eliminering af finansielle omkostninger fra NOPAT 

Driftsinvestering

Opskrivninger elimineres Ingen likviditetsvirkning

Den akkumulerede virkning af ekstraordinære poster 

efter skat tilbageføres (aktiveres)

Tab og gevinster ved drift er normal risiko og bør 

derfor afspejles i driften



Figur 10.5. Optimering af EVA

Value drivers kan alternativt opdeles efter strategisk fokus:

Forretningsstrategi: Salgsvækst
Risikovillighed

Investeringsstrategi: Størrelsen af arbejdskapital
Størrelsen af anlægsaktiver
Opkøb og frasalg af virksomheder

Finansieringsstrategi: Udbyttepolitik
Finansieringsomkostning
Lånoptagelse
Kapitalstruktur

Figur 10.6. Pentagon18 – struktureret udvikling mod øget virksomhedsværdi

E. Forskel mellem
1 og 5 udgør maksimalt
potentiale for værdiskabelse

Værdivurdering 
af selskabet

A. Kommunikation

Selskabets 
reelle værdi

Potentiel 
værdi med 
eksterne 
forbedringer

B. Strategiske
og operationelle
muligheder

C. Køb og salg af
virksomheder

Potentiel værdi 
med interne 
forbedringer

D. Finansiel optimering
af kapitalstruktur
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restruktureret 
værdi
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